Nyhedsbrev december 2015
Kirketrivsel.dk er blevet forbedret
Siden kirketrivsel.dk blev relanceret med det nye design, har der været et ønske om at gøre siden mere
brugervenlig for smartphones og tablets. Det er sket nu, ved at hjemmesiden er blevet gjort responsiv. Fordelen er, at det automatisk tilpasses de skærmstørrelser, som man benytter. Det er underordnet, om man
bruger PC, tablet eller smartphone, da skærmstørrelsen registreres, så designet optimeres til den plads, der
er til rådighed på skærmen. Så nu har I kirketrivsel.dk med jer, uanset om I sidder på kontoret eller står ude
på kirkegården.

Nyt menupunkt på kirketrivsel.dk om det systematiske arbejdsmiljø
Folkekirkens Arbejdsmiljøråd er begyndt på at udvikle en række nye værktøjer til brug i forbindelse med systematisk arbejdsmiljøarbejde på de folkekirkelige arbejdspladser. Det skyldes, at Arbejdstilsynet i de senere år har haft øget fokus på arbejdsmiljøet på folkekirkens arbejdspladser.
Det har været med til at tydeliggøre vigtigheden af at arbejde mere systematisk med arbejdsmiljøet for at
sikre, arbejdet bliver gjort. Formålet med siden er at gøre det nemmere for menighedsrådet at overskue alle de forskellige krav, der stilles til menighedsrådet og de ansatte. Til hvert af kravene/opgaverne vil der blive præsenteret værktøjer, som I kan bruge for at leve op til kravene i praksis.
I vil (på sigt) kunne finde værktøjer til følgende emner vedrørende det systematiske arbejdsmiljø:











Værktøj til systematisk arbejdsmiljø - tjekliste
Årshjul
Arbejdsorganisation (opbygning)
Arbejdsmiljødrøftelse
Arbejdspladsvurdering
Arbejdspladsbrugsanvisning
Lovpligtige eftersyn
Arbejdsmiljøgennemgange
Ulykkesforebyggelse
Instruktion/oplæring

Håndtering af den problemfyldte brugerkontakt
AMU Fyn udbyder i 2016 to kurser om håndtering af den problemfyldte brugerkontakt. Målet er, at kursisten lærer at håndtere og gribe ind på en etisk forsvarlig måde, hvis gudstjenesten, den kirkelige handling
eller en anden aktivitet i kirken eller dens lokaler forstyrres af uorden og uro, eller hvis regler og vedtægter
overskrides. Læs mere om kurset her:
https://www.ug.dk/uddannelser/arbejdsmarkedsuddannelseramu/handeladministrationkommunikationogl
edelse/praktisk-kirketjeneste/haandtering-af-den-problemfyldte-brugerkontakt

