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Webinar for tillidsvalgte om psykisk arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er essentielt på en arbejdsplads, og det gælder ikke kun de fysiske rammer og forhold,
men i høj grad også det psykiske arbejdsmiljø. Derfor tilbydes medlemsorganisationerne under FH
(Fagbevægelsens Hovedorganisation) en række kurser, der er skræddersyet til emnet ’fokus på det psykiske
arbejdsmiljø’.
Kurserne finder sted som webinarer, og er tilrettelagt af fagbevægelsens kursuscenter Konventum. Med
den nye bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, der blev udgivet i 2020 som et fælles grundlag at arbejde
ud fra, vil webinaret give deltagerne en god indsigt i bekendtgørelsens indhold, og hvordan man som
tillidsvalgt kan bruge den som løftestang til et bedre arbejdsmiljø.
Webinarerne henvender sig både til forbund, lokalafdelinger og FH-sektioner og til tillidsvalgte. Her i
sensommeren er der derfor arrangeret to webinarer, henholdsvis 2. september, hvor deltagerne kommer
fra organisationerne - herunder også konsulenter fra CS, mens webinaret den 16. september kl. 16.30 –
18.30 vil være for tillidsvalgte.
Tovholder for CS deltagelse er specialkonsulent Bjarne A. Kehr, og han vil sende invitationer ud til CS
tillidsrepræsentanter og CS arbejdsmiljørepræsentanter vedrørende webinaret den 16. september i løbet af
august.
Der har allerede været afholdt to webinarer hvor der var 25 CS TR/AMB der deltog. Programmet byder
blandt andet på oplæg ved repræsentanter fra Arbejdstilsynet om forebyggelse, arbejdstilsyn og den nye
bekendtgørelse i praksis, samt oplæg om at styrke arbejdspladsernes arbejde med det psykiske
arbejdsmiljø.
Spørgsmål om webinaret kan stilles til specialkonsulent Bjarne A. Kehr; bk@cs.dk

Ny medarbejder i CS
CS’ faglige sekretariat er blevet styrket med en ny medarbejder: Mette Lind-Hansen er advokat og vil
fremover tage sig af juridisk rådgivning, ansættelsesret, straffesager, tjenestemandssager, afskedssager og
arbejdsskader for vores medlemmer.
Mette Lind-Hansen har været ansat i CS før, og nogle af jer kender hende dermed allerede. Vi er glade for
at hun igen er i huset og kan rådgive medlemmerne.
Mettes mailadresse er mlh@cs.dk
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