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Nyt fra Folkekirkens Arbejdsmiljøråd 
 
Ny vejledning om organisters arbejdsmiljø 
 

Folkekirkens arbejdsmiljøråd har i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet Service-

Tjenesteydelser udarbejdet en vejledning om organisters arbejdsmiljø. Folderen indeholder gode 

råd om, hvordan I kan arbejde med at sikre organisterne et godt arbejdsmiljø. 

  

Folderen henvender sig til arbejdsmiljøorganisationen, arbejdsgivere herunder menighedsråd og 

ansatte, der beskæftiger sig med organisters arbejdsforhold. 

  

De væsentligste arbejdsmiljøforhold for organister bliver gennemgået i folderen samt forslag til 

hvordan i kan arbejde med løsninger 

 

Find vejledningen her: 

 

https://bar-

service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Kultur%20og%20idraetsaktiviteter/Orga

nisters-arbejdsmiljoe_2016.pdf 

 

 

 

Ydelser fra Folkekirkens ArbejdsmiljøRådgivning 

 

Et vigtigt led i etableringen af Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (FAR) er synliggørelsen af, 

hvad rådgivningen har at tilbyde, og hvilke ydelser FAR har på hylderne. FAR har udarbejdet en 

oversigt over udbuddet af ydelser. Rådgivninns ydelser er udarbejdet efter en føling af, hvori 

problemområderne ligger, bl.a. ud fra undersøgelsen agef det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 

fra 2012. I FAR’s arbejdsgang vil ydelserne dog altid tilpasses og skræddersys, så de passer til jeres 

efterspørgsel og behov.   

  

I kan få hjælp til alt fra psykisk arbejdsmiljø, ergonomi, ulykkesområdet, konkrete opgaver, der 

udspringer af de lovbundne opgaver fx APV, lovpligtige eftersyn etc. Så I klædes på til varetagelse 

af egen indsatsen. 

  

Men derudover hjælper FAR med forebyggelse og håndtering af arbejdsmiljøudfordringer. bl.a. i 

https://bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Kultur%20og%20idraetsaktiviteter/Organisters-arbejdsmiljoe_2016.pdf
https://bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Kultur%20og%20idraetsaktiviteter/Organisters-arbejdsmiljoe_2016.pdf
https://bar-service.dk/Files/Billeder/BARservice/pdf/Kultur%20og%20idraetsaktiviteter/Organisters-arbejdsmiljoe_2016.pdf


 

form af: 

  

 Konflikthåndtering og konfliktforebyggende arbejde 

 Samtaler & coaching 

 Stresshåndtering 

 Arbejdspladsvurdering (APV) 

 Suppleringsuddannelser 

 Temadage 

  

En temadag kan eksempelvis være en unik mulighed for at samle alle medarbejdere, og kaste lys 

på et specifikt emne fx social kapital, det gode samarbejde, stress og trivsel eller noget fjerde. I er 

altid velkommen til at kontakte FAR for at høre nærmere, og få et uforpligtende tilbud. 

  

Læs en mere uddybende beskrivelse af FAR’s ydelser her: 

  

http://kirketrivsel.dk/indhold/folkekirkens-arbejdsmilj%C3%B8r%C3%A5dgivnings-ydelser 
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