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Hvorfor være arbejdsmiljørepræsentant?
Et godt arbejdsmiljø har stor betydning for jeres hverdag, helbred og trivsel. 
Samtidig er et godt arbejdsmiljø afgørende for, at I på arbejdspladsen kan 
udføre jeres pædagogiske arbejde bedst muligt.

Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre, at man ikke bliver nedslidt og ikke er 
tvunget til at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet for tidligt.

Som arbejdsmiljørepræsentant er du valgt af dine kollegaer til at repræsentere 
alle ansatte på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet af de samme regler, som gælder 
for tillidsrepræsentant.

Hvilke opgaver får du?
Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos arbejdsgiveren, hvilket 
som oftest betyder institutionslederen.

Hverken leder eller arbejdsgiver kan dog reagere på problemer, de er uvidende om. 
Det er her, at arbejdsmiljørepræsentanten har en nøglerolle. Med valget vil du være 
ansvarlig for at samarbejde med leder og tillidsrepræsentant om et godt arbejdsmiljø.

Derudover skal du som arbejdsmiljørepræsentant bl.a.:
• Være med til at lave indsatser for et bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø
• Være med til at forebygge arbejdsskader og sygefravær
• Være talerør for dine kollegaer
• Medvirke til at planlægge og udarbejde arbejdspladsvurdering (APV)
• Medvirke til at planlægge og afholde den årlige arbejdsmiljø-drøftelse

BUPL støtter dig!
BUPL støtter arbejdsmiljørepræsentanten. Vi mener, at arbejdsmiljøet er afgørende 
for at sikre gode arbejdspladser og kvalifi ceret pædagogisk arbejde.
Som nyvalgt BUPL arbejdsmiljørepræsentant får du en velkomstpakke med 
relevante materialer og oplysninger om opgaven. Derudover tilbyder BUPL alle 
arbejdsmiljørepræsentanter:
• Adgang til støtte og vejledning hos BUPL
• Løbende nyheder og øvrige relevante materialer
• Tilbud om kurser og møder

Hvordan bliver du arbejdsmiljørepræsentant?
For at blive arbejdsmiljørepræsentant skal du vælges af dine kolleger på din 
arbejdsplads. Det er din arbejdsgiver, der er ansvarlig for, at der bliver afholdt 
valg, og man bliver valgt for minimum to år af gangen.

Derudover kan der være særlige betingelser om valg og valgperiodens længde i din 
kommune. Hvis der er særlige betingelser står de i kommunens lokale MED aftale. 

Hvis du er medlem af BUPL og bliver valgt som arbejdsmiljørepræsentant, skal du 
huske at informere BUPL om valget, så du kan få den bedst mulige service.

Vil du vide mere om arbejdsmiljøarbejdet?
Hvis du vil vide mere om det at være arbejdsmiljørepræsentant, kan du tale med 
din tillidsrepræsentant eller fællestillidsrepræsentant, ligesom du altid er velkommen 
til at kontakte din lokale BUPL fagforening for råd og vejledning. 

Du kan også læse mere om arbejdsmiljøarbejdet på bupl.dk

Arbejdsmiljøet er for vigtigt til at blive 
overladt til tilfældighederne
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