Fyraftensmøde:

Ny bekendtgørelse om
psykisk arbejdsmiljø
7. oktober 2021 kl. 16.30 til 19.30
En løftestang til arbejdsmiljøarbejdet
For første gang har vi fået en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø! Men hvilken betydning
har den, og hvordan kan den bruges i arbejdet for et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen?
Disse spørgsmål tager vi fat på, når FH Fyn inviterer tillidsvalgte til fyraftensmøde om bekendtgørelsen.

PROGRAM
Vi dykker ned i bekendtgørelsen og bliver kloge på, hvad indholdet egentlig betyder og
hvordan du kan bruge den i dit tillidshverv.
v. Thomas Weyse, Adweyse
Spisning
Vi arbejder konkret med bekendtgørelsens fem særlige områder i relation til din hverdag,
og omdanner bekendtgørelsen til praktiske tiltag.
v. Thomas Weyse, Adweyse

TID OG STED
Den 7. oktober 2021 kl. 16.30 til 19.30
Adresse: Odin havnepark, Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, 5000 Odense

Tilmelding
Deadline for tilmelding: Fredag den 1. oktober.
Er du medlem af et FIU-forbund, kan du tilmelde dig via dette link:
https://tilmeldmig.dk/?4118210103
FIU-nummeret er 4118-21-01-03
FIU-forbundene er:
• 3F,

•

Fødevareforbundet NNF

•

Blik og rør

•

HK

•

Dansk El-forbund

•

HKKF

•

Dansk Jernbaneforbund

•

Malerforbundet

•

Dansk Metal,

•

Serviceforbundet

•

FOA

•

Teknisk Landsforbund

Er du medlem af en anden medlemsorganisation end de ovennævnte FIU-forbund, skal du
tilmelde dig via din lokalafdeling/kreds, som har sendt denne invitation ud.
Det er din organisation, som skal tilmelde dig, og du er først registreret som deltager, når du har modtaget en bekræftelse fra Konventum.
Har din lokalafdeling/kreds spørgsmål til tilmelding, skal de kontakte kursus@konventum.dk eller den
lokale FH-sektion.

Deltagerbegrænsning: Der er en deltagerbegrænsning på 50 personer.

OM BEKENDTGØRELSEN
Bekendtgørelsen ekspliciterer for første gang pligter og definitioner ift. psykisk arbejdsmiljø.
Og så klarlægger den, at der skal arbejdes forebyggende med psykisk arbejdsmiljø!
Bekendtgørelsen dækker alt psykisk arbejdsmiljø, og tager særligt fat i:
• Stor arbejdsmængde og tidspres
• Uklare krav og modstridende krav i arbejdet
• Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker
• Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane
• Arbejdsrelateret vold

