Invitation til
ARBEJDSMILJØKONFERENCE
for arbejdsmiljøledere m.fl. på Danske Erhvervsskoler
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VELKOMMEN TIL
ARBEJDSMILJØKONFERENCEN 2014
Det er stedet hvor arbejdsmiljøledere m.fl. fra erhvervsskolerne mødes og udveksler
erfaringer over to dage. I år er psykisk arbejdsmiljø meget i fokus, fordi det fylder så
meget på skolerne. Vi ser på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel fra mange vinkler og
udveksler erfaringer. Men også mange andre emner er fremme.
Byggecentrum sørger for gode rammer for vores netværk.
God mad og dejlige omgivelser.

Det bliver en helt fantastisk konference og med din tilmelding vil du komme med på
Fronter, som er vores netværks platform.
Vi ses på konferencen.
På arbejdsmiljøudvalgets vegne
Frans Henriques
Roskilde Tekniske Skole
Formand for Danske Erhvervsskolers arbejdsmiljøgruppe

Onsdag 5. februar
9.00 -9.20: Morgenhygge hvor vi mødes
ved kaffe/the cafén

Skolens forpligtigelser og dilemmaer.

9.30-9.40: Velkomst: formand for
DE-Arbejdsmiljøgruppe Frans Henriques

Hvilke krav og forventninger har
virksomhederne til skolens elever og skolen som
’rollemodel og forbillede’ i forhold til en arbejdsmiljø- og sikkerhedskultur.

9.40 - 10.00: Præsentation ved bordene

14.45-15.20: Motion og kaffe/te kage

10.00-11.00: Hvilke særlige udfordringer
har erhvervsskolerne V/ tilsynschef i
Arbejdstilsynet Palle Graversen
Kan vi gøre noget for i højere grad at forebygge
og imødekomme arbejdsskader og hvordan forholder vi os til elever/ kursister og herunder
skadeanmeldelser for skolepraktikelever.

11.00 -12.30: OK13 – og arbejdsmiljøet
v/ HR chef Jannie Trabjerg, Roskilde
Tekniske Skole m.fl.
Hvordan kan vi fastholde/styrke et godt arbejdsmiljø under en omstilling?
Hvilke psykiske problemer kan vi forudse
og forebygge?
Hvilke fysiske problemstillinger kan vi forudse?

12.30 - 13.30: Frokost
13.30-14.45: Elevernes arbejdsmiljø og
vores ansvar v/ Industriens uddannelser.
Elevernes arbejdsmiljø.

Lille aktivitet - hvor du får lov til at røre dig lidt
– det er så rart og sundt

15.20-16.40: Nudging i arbejdsmiljøarbejdet v/ Signe Maabjerg Thommsen
PhD stud.
Hvordan kan vi få folk til at gøre det de skal
– sådan rent automatisk?
Skadeanmeldelser, rygning, brug af trappen og
hvad kender du der virker?
Hvilke erfaringer ligger der og kan vi efter et godt
oplæg komme på nye veje.

16.40: Evaluering på alternative måder
– v/ Miljøchef Marianne Stark
18.30: Herlig middag med bordplan
20.00: Aftenarrangement: Videndeling og pleje af netværk
En mulighed for fælles refleksion
v/ Poul Christian Jespersen

Torsdag 6. februar
9.00-10.15: Mental robusthed. v/ Eva
Hertz psykolog og Ph.d, samt Direktør
Center for Mental Robusthed

12.00-13.00: Frokost

Hvordan kan medarbejdere i stressende situationer fastholde roen ved brug af positiv psykologi.

13.00-14.00: Arbejde med trivsel
v/Susanne Lundbye fra Lundbeck.
Idéer til konkrete værktøjer

10.30 - 12.00: Forebyggelse og håndtering af vold og trusler v/Tine Holmegaard Arbejdsmiljøpsykolog Crecea A/S

14.00- 15.00: Hvordan sikrer vi en god
konference 2015.
– vi spørger om dit bud!

Tilmelding og personlige data:
Arbejdsmiljøkonference 5.- 6.feb 2014
Byggecentrum, Middelfart
Kr. 3.600,– inkl. Moms., som dækker for det hele med overnatning
Kr. 3.100 – incl. Moms., hvis du ikke overnatter
Der opereres ikke med andre priser uanset graden af deltagelse
Betaling er lig med tilmelding og skal ske til Roskilde Tekniske Skole
Betaling og første del af tilmelding:
Danske Bank
Reg.nr. 4319
Kontonr. 3429 3070 23
Senest fredag den 17. januar 2014.
Angiv formål. ”2129” samt navn på deltager og institution.
Skriv en mail til fsh@rts.dk , at du har betalt og med følgende informationer:
•
•
•
•
•
•

Navn
Stilling
E-mail
Institution
Institutionens adresse
Overnatter ja/nej

Ifølge vores regnskabsafdeling kan man godt betale således dvs. uden faktura mellem erhvervsskoler, hvilket gør administrationen meget enkel.
Så skulle alt gå let og smertefrit. Hvis det er ønsket, kan der i specielle tilfælde sendes en faktura – blot vi får jeres EAN nr.
Glæd dig til en god konference.

DE- arbejdsmiljøudvalg:
Arbejdsmiljøchef Frans Henriques, Roskilde Tekniske Skole
Arbejdsmiljøchef Poul Christian Jespersen, Aarhus TECH
Miljø- og Sikkerhedsleder Pernille Damgaard, Syddansk Erhvervsskole
Miljøchef Marianne Stark, CELF
Arbejdsmiljøchef Knud Vestergaard Nielsen, Århus Købmandsskole
Arbejdsmiljøchef Hanne Brusgaard, EUC Nord

Design og tryk: Mediehuset – Roskilde Tekniske Skole

