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Guide til TR og AMiR vedrørende genåbning af arbejdspladserne 
 
 

Temaer Opmærksomhedspunkter 
 

1. OVERBLIK OVER 
BEKYMRINGER OG 
FORSLAG 

 
TR og AMiR indsamler 
medlemmernes bekymringer og 
eventuelle løsninger og formidler 
dem til ledelsen/MED-
udvalg/arbejdsmiljøorganisationen 

 
 Afhold klubmøde/personalemøde  
 Afhold trio-møder 
 Fokus på medlemmer/kollegaer som er særligt 

bekymret fx folk i risikogruppe, med senfølger, 
ikke-vaccinerede, og tilbyd evt. 1:1 samtaler  

 Drøft udfordringer og muligheder med leder, i 
arbejdsmiljøgruppen, MED-udvalg 
(SU/Arbejdsmiljøudvalg) 
 

 
2. STYR PÅ 

ARBEJDSPLADSENS 
RETNINGSLINJER 

 
TR og AMiR, medvirker til at 
arbejdspladsen overholder 
Sundhedsstyrelsens og 
Arbejdstilsynets retningslinjer, 
som løbende kan blive ændret.  
 
 
 

FYSISK AFSTAND 
 Afstand i venterum, på gangarealer, i fællesrum, 

storrum og kantine 
 Afstand ved borgersamtaler samt ved møder i 

borgerens hjem/institutioner 
 

VÆRNEMIDLER OG HYGIEJNEFORHOLD 
 Adgang til mundbind, visir, mv. 
 Brug af mundbind, visir, mv. 
 Mulighed for håndvask og håndsprit 
 Rengøring af kontaktpunkter  
 Rengøring af delte arbejdsstationer  
 Kantine/spisning 
 Udluftning og ventilation 

 
ARBEJDETS ORGANISERING 

 Forskudte mødetider (jf. myldretid) 
 Hvordan udvælges og opdeles medarbejderne i 

hold (hvem arbejder hjemme og hvem møder ind 
på arbejdspladsen?) 

 Information og inddragelse af medarbejderne 
 Genstart af arbejdsfællesskabet på ny 
 Sociale arrangementer 

 
SMITTE OG SYGDOM 

 Håndtering af medarbejdere med symptomer og 
sygdom med COVID-19 

 Testprocedurer 
 Opsporing af smittekæder blandt nære kontakter 
 Beskyttelse af medarbejdere og pårørende i 

risikogrupper 
 

Notat 
Dato 28. april 2021   
ST og EHP 
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3. LØSNINGER PÅ 

OPHOBET ARBEJDE  
 
TR samarbejder med ledelsen 
omkring løsningen af eventuelle 
arbejdspukler, som er opstået 
under nedlukningen af 
arbejdspladsen.  
 

 

 Ledelsesmæssig prioritering af opgaverne 
 Overarbejdsbetaling 
 Der kan ansættes flere socialrådgivere  

o Evt. i midlertidige ansættelser 
o Der kan ansættes vikarer fra et bureau – 

gerne et med overenskomst  
 Der kan indgås frivillige aftaler om Højere 

individuel arbejdstid for medlemmer der ønsker det 
 Der kan indgås lokale arbejdstidsaftaler 

 
 

4. LØSNINGER PÅ NYE 
PROBLEMER  

 
TR er i dialog med ledelsen i 
forhold til prioritering af 
medarbejdernes arbejdsopgaver – 
især hvis medlemmerne oplever 
det er svært at overholde 
lovgivningsbestemte frister 
 
AMiR er opmærksom på de 
hjemmearbejdende medarbejdere 
der er i risiko for faglig isolation 
og ergonomiske problemer samt 
på alle medarbejdere i forhold til 
højt arbejdspres og stress samt 
arbejdspladstilbud til disse. 
 

 

 Tal med ledelsen om hvordan I bedst prioriterer 
arbejdsopgaverne på jeres arbejdsplads 

 Skriv til ledelsen hvis (lovgivningsbestemte) frister 
ikke kan overholdes, så I kan dokumentere det ved 
behov 

 Tag op i MED-udvalget (arbejdsmiljøudvalget) hvis 
der opstår nye/flere arbejdsmiljøproblemer 

 
5. OPSAMLING PÅ GODE 

ERFARINGER 
 
TR og AMiR opsamler erfaringer 
fra medlemmer om 
arbejdsformer/arbejdsgange 
under nedlukningen, som har 
fungeret godt og derfor med 
fordel kan tages med videre ved 
genåbningen. 
Erfaringerne kan både dreje sig 
om arbejdsmiljø og 
socialrådgiverfaglige forhold. 
 

 
 Mulighed for hjemmearbejdsdage 
 Smidigere arbejdsgange 
 Videomøder 
 Nye kontaktformer med borgerne  
 Osv.  
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