
Social kapital - hjælp til jeres opfølgning

Den 1. december kl. 14 bliver de lokale resultater af social kapital-målingen 
2020 tilgængelige i LIS. 

Som arbejdsmiljøgruppe og leder har I en væsentlig rolle med at følge op på 
målingen. 

Her kan du læse om opfølgningsprocessen for medarbejdere og ledere og 
hente inspiration til, hvordan I tilrettelægger en god opfølgningsproces hos jer.

▶ LÆS MERE PÅ AARHUSINTRA (LINK)

Vurdering af risiko i forhold til håndsprit

Arbejdsmiljøgruppen skal vurdere risiko og sikre instruktion ifht. håndsprit. Vi 
bruger håndsprit i store mængder i forsøget på at undgå spredning af Covid 
19. Men håndsprit er et faremærket produkt. 

Arbejdsmiljøgruppen skal derfor være opmærksom på hvordan man må bru-
ger det. I skal derfor lave en risikovurdering og sørge for at alle får den rigtige 
instruktion i brugen af håndsprit.

▶ LÆS MERE PÅ AMBU ONLINE (LINK)
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▶ AMBU ONLINE

https://intranet.aarhuskommune.dk/api/documents/69111/data?inline=true
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/65544


Arbejdsmiljø på legepladsen i vinterperioden

Læs om ’Arbejdsmiljø på legepladsen i vinterperioden’ på AMBU-online under 
”Arbejdsmiljø i Coronatiden”. Her er overvejelser om hvilke udfordringer, der 
kan opleves på dagtilbudsområdet i den tid, hvor corona-restriktioner betyder 
at en del mere pædagogisk arbejde skal foregå udenfor.

Der er fokus på de voksnes siddemuligheder, det stående arbejde, afskærm-
ning, beklædning og de ændrede rutiner med børnene, herunder trøst i lege-
plads rammer. Se om du blive inspireret inden for nogen af emnerne. 

Vi anbefaler at arbejdsmiljøgruppen forholder sig til, om der er arbejdsfunktio-
ner på legepladsen, der kræver en risiko-vurdering, eller om næste arbejdsmil-
jøgennemgang skal have fokus på arbejdet på legepladsen.

▶ LÆS MERE PÅ AMBU ONLINE (LINK)

AMBU online – intra for arbejdsmiljøgruppe

AMBU Online er grundlaget for arbejdsmiljøgruppernes arbejde. Her finder I op-
gaver, viden, værktøjer og retningslinjer inden for arbejdsmiljø i Børn og Unge.

Fx oversigter over arbejdsmiljøgruppens opgaver, værktøj til risikovurdering, alt 
om social kapitalmåling etc. etc. 

▶ LÆS MERE PÅ AMBU ONLINE (LINK)

Det er derfor rigtig vigtigt at I kender og bruger AMBU online. 

• Du kan skrive AMBU online i søgefeltet.

• Eller gå vejen trin for trin: 
• Vælg ’Regler og vejledninger’ i menuen i venstre side af AarhusIntra. 
• Vælg Ansat og derefter Arbejdsmiljø. 
• Vælg herefter arbejdsmiljø i magistratsafdelingerne.
• Vælg så Børn og Unge. 
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▶ AMBU ONLINE

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/69413
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/7045


Inspiration til arbejdsmiljøgrupperne

BFA har lavet nyt materiale til inspiration for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med:

• Pauser i arbejdet
• De helt unge medarbejdere – modtagelse og instruktion
• Et godt samarbejde

De fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) består af repræsentanter 
for arbejdsmarkedets parter.

▶ LÆS MERE PÅ AMBU ONLINE (LINK)

Medarbejderinddragelse i byggeprocesser

For at sikre øget kvalitet i inddragelse af medarbejdere i byggeprocesser bidrager 
en række dagtilbud og skoler med erfaringer fra byggeri med deres erfaringer 
ifht. inddragelse af arbejdsmiljøgrupperne. 

Ud fra erfaringerne udvikler HR og Organisation en ”brugerrejse”, der viser hvor-
når og hvordan arbejdsmiljøgrupperne har været inddraget i planlægningen – og 
det skaber grundlag bedre vejledning af ledere og arbejdsmiljøgrupper i bygge-

▶ LÆS MERE PÅ AMBU ONLINE (LINK)

Arbejdsmiljøgruppen skal følge op på eftersyn

Tekniske hjælpemidler skal en gang årligt efterses af sagkyndig person for at 
forebygge ulykker med disse. I Børn og Unge er der fælles serviceaftaler på 
disse eftersyn. Men arbejdsmiljøgruppen skal sørge for at kontrollere og følge 
op på disse eftersyn. 

Se listen over de eftersyn I skal være opmærksomme på.

▶ LÆS MERE PÅ AMBU ONLINE (LINK)
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▶ AMBU ONLINE

https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/69277
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/69274
https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/24902

