
Social kapital-måling er på vej

I efteråret 2020 gennemføres den årlige social kapital-måling i hele Børn og 
Unge. Formålet med målingen er at give alle arbejdspladser et datainformeret 
dialogredskab, som kan anvendes i det løbende arbejdsmiljøarbejde på den 
enkelte arbejdsplads. 

I dén forbindelse har I som arbejdsmiljøgruppe en særlig rolle både før, under 
og efter målingen.  

I artiklen kan I læse mere om jeres opgaver samt finde vigtige tidspunkter i 
forbindelse med den kommende måling.

▶ LÆS HELE ARTIKLEN HER (link)

▶ LÆS MERE PÅ AMBU Online (link)

Fokus på arbejdsmiljøgruppens arbejde – ekstern audit 

I uge 40 og 41 får et antal udvalgte arbejdspladser besøg af audit konsulenter 
fra DNV som en del af arbejdsmiljøcertificeringen. 

Ved besøgene er der fokus på arbejdsmiljøgruppens arbejde og vi håber det 
kan blive en god stund til sætte lys på og få inspiration til det daglige arbejds-
miljøarbejde.  

I år er der særligt fokus på psykisk arbejdsmiljø samt et særligt fokus på skoler. 
De arbejdspladser, som er udtaget til besøg i uge 40 og 41, har fået besked. 

▶ LÆS HELE ARTIKLEN HER (link)

▶ LÆS MERE PÅ AarhusIntra (link)
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▶ AMBU Online

https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/s/afd-afdsite1817/EXCqPBLX6QhFmUiYIKt3td0Bko6l2j28mnaCMBO2KhHReQ?e=iW4iQb
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/36338
https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/s/afd-afdsite1817/ET58Rhf8Mm1MrJgvNocXVOwBMhEWW_48rknvXh55QRdHSQ?e=K0GzRI
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/65134


Kemi i arbejdsmiljøet

Vi har nu fået adgang til Chemical Manager, som er det nye program til hånd-
tering af faremærkede stoffer i Aarhus Kommune. 

Der er oprettet en side på AarhusIntra, som beskriver, hvilke opgaver der følger 
med skiftet. Det er især vigtigt, at: 
•  skoler og teknisk serviceafdelinger opdaterer deres afdelingsbeskrivelse i 

systemet 
•  produkterne er korrekt opmærkede og at produktlisten i Chemical Manager 

er opdateret 
•  arbejdsmiljøgruppen lægger en plan for, hvordan de sikre instruktion af 

medarbejdere, der håndterer de faremærkede stoffer og 
•  arbejdsmiljøgruppen lægger en plan for, hvornår og hvordan den kemiske 

risikovurdering indgår i det samlede arbejde med APV.

▶ LÆS HELE ARTIKLEN HER (link)

▶ LÆS MERE PÅ AMBU Online (link)

Har I ordensregler til forebyggelse af brand? 

Skoler, daginstitutioner og klubber skal have ordensregler til forebyggelse af 
brand. 

Dvs. I skal sørge for at aftale klare retningslinjer omkring alt som kan udgøre 
brandfare, fx stearinlys, bål, elektriske apparater, opladere mv.

▶ LÆS HELE TEKSTEN HER (link)

▶ LÆS MERE PÅ AMBU Online (link)
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▶ AMBU Online

https://aarhuskommune.sharepoint.com/:w:/s/afd-afdsite1817/EblXc558ZzBKkGshRVqyW0cBxGrj-97kh7mi47NaG5fmzQ?e=zM0yhC
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/24905
https://www.ostbv.dk/media/1589/ordensforskrift-forebyggelse-af-brand-v3.pdf
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/65134

