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Seminar for ledelse og arbejdsmiljøudvalg  
 

Styregruppen introducerer på seminaret ledelse og arbejdsmiljøudvalg til forudsætningerne og 
faserne i arbejdet mod en sikker adfærd, herunder betydningen og sammenhængen mellem 
viden, holdning og adfærd. 
 

Seminariets formål er at: 
• Sikre at ledelse og arbejdsmiljøudvalg er ajour med deres viden i forhold til 
Ø Arbejdstilsynets regler 
Ø Definition af intern færdsel  
Ø Definition af risiko, tilløb til ulykker, ulykker og materiel skade (elementer, der indgår i 

indsatsperioden) 
Ø Virksomhedens egne tiltag og deres betydning 

• Ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen drøfter og afstemmer holdninger  
• Udarbejde færdselspolitik, færdselsregler, rollemodelbeskrivelser, hvis dette ikke allerede 

er gjort og samle det i en informationsfolder, der anvendes i kampagnen/indsatsperioden 
Ø Her drøftes også konsekvenserne ved uhensigtsmæssig adfærd – anvendelse af 

klippekort 
• Drøfte kommunikationsform 
• Få overblik over faserne i indsatsperioden, herunder: 

Ø Aktiviteter og opgaver før indsatsperioden 
Ø Aktiviteter og opgaver under indsatsperioden 

 

Afsnittet indeholder:  
• Oplæg på powerpoint med dagsorden og slides  
• Støttetekst til alle slides 
 
I kan anvende slides direkte eller redigere og sortere i dem efter behov. I kan også supplere 
med andre, hvis det passer bedre for jeres virksomhed. Støtteteksten er tænkt som en guide, 
når I skal forklare de enkelte slides. 
 
Har I ikke udarbejdet færdselspolitik og færdselsregler, kan I hente tjeklisten til færdselsregler 
under fanebladet om færdselsregler. Her finder I også informationsfolderen, der er fortrykt, og 
som kan udfyldes med færdselspolitik og færdselsregler, rollemodelbeskrivelser og andre 
nyttige oplysninger. Rollemodelbeskrivelserne er en beskrivelse af hhv. ledelsens og 
arbejdsmiljørepræsentanternes ansvar, pligter og beføjelser i forhold til den interne færdsel. 
Har I allerede udarbejdet færdselspolitik og færdselsregler, så gennemgå materialet under 
virksomhedens egne tiltag på seminariet. Benyt eventuelt lejligheden til at kvalitetssikre jeres 
politik og regler! 
 
Klippekortet hentes også under fanebladet om færdselsregler, hvis I beslutter, at jeres regler 
og politik indbefatter brug af advarsler, mv. I kan også vælge kun at benytte klippekortet i 
indsatsperioden for at få et særligt fokus. 
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På mindre virksomheder eller på virksomheder, hvor arbejdsmiljøorganisation tæller få 
medlemmer, kan seminariet for ledelse og arbejdsmiljøudvalg med fordel slås sammen med 
uddannelsesdagen for arbejdsmiljøorganisationen. 
 

CD 
På den vedlagte CD i mappen ”Seminar for ledelse og arbejdsmiljøudvalg” kan I hente 
oplægget i powerpoint med støttetekst. I kan også hente inspiration i case-virksomhedernes 
informationsfoldere. 
 

 


