
KONFERENCE FOR 
ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 

En dag med ny inspiration til dig som AMR

PROGRAM
09:00 Ankomst og morgenmad

09:30 Velkomst v/ formand for HK Handel Hovedstaden Mette Høgh

09:45 Stemmer fra salen – derfor blev jeg AMR

10:00 AMR-netværk – Fra arbejdsmiljøproblem til handling, 1. runde:
 Identificer problemet, vær konkret, vælg ud, tænk relationer

11:00 Pause

11:15 Teater Spektrum spiller deltagernes dilemmaer
 Få indsigt i, hvordan du skaber konstruktive relationer, samarbejder med 

TR, synliggør problemet for ledelsen og når frem til en fælles indsats for 
jeres arbejdsmiljø (bare rolig, deltagerne bliver ikke kaldt op på scenen).

12:30 Frokost

13:30 ”Du må da ha’ slået hovedet!” 
 Den lange seje vej til resultater og et godt samarbejde med ledelsen. Bliv 

inspireret til, hvordan du selv kan tage fat i problemerne på din egen ar- 
bejdsplads. Oplæg v/ TR Stefan Fyhn Gregersen og AMR Thomas Frandsen 
fra ambulancetjenesten Response

14:30 Pause

14.45 AMR-netværk – Fra arbejdsmiljøproblem 
 til handling, 2. runde: 
 Find løsninger og handlemuligheder

15:30 Krænkende handlinger: 
 Hvad skal du som AMR være opmærk-
 som på, hvis du møder krænkende 
 handlinger på din arbejdsplads? 
 Oplæg v/ arbejdsmiljøkonsulent i 
 HK HANDEL Henriette Bjerg Mahrt.

16:20 Afrunding af dagen v/ Mette Høgh

 TILMELD 
DIG PÅ MITHK 
(kursusnummer

 0760-19-25). 
Som deltager får 
du dækket både 

transport og 
løntab.

DEN 10. OKTOBER I HUSET I MIDDELFART, HINDSGAVL ALLE 2



EN HEL DAG FULD AF INSPIRATION 
TIL DIT ARBEJDE SOM AMR 

Kom og hør spændende oplæg, få ny viden om arbejdsmiljø og dit arbejde som 
arbejdsmiljørepræsentant, samtidig med at du får netværk med andre arbejdsmil-
jørepræsentanter. Det sker alt sammen på HK HANDELS AMR-konference torsdag 
den 10. oktober 2019 i HUSET i Middelfart. 

Vi sætter fokus på din rolle som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og sætter spot på 
dit samarbejde med dine kolleger, andre tillidsvalgte og ledelse – og på, hvordan du 
afdækker problemer, finder løsninger og handler. 

Med udgangspunkt i konferencedeltagernes hverdag illustrerer Teater Spektrum 
gennem skuespil situationer fra deltagernes hverdag for at give indsigt i relationer, 
skabe forståelse og inspirere til konstruktiv handling – og bare rolig! Det er kun 
skuespillerne, der skal op på scenen.

Du hører om den lange seje vej til resultater og et godt og konstruktivt samarbejde 
med ledelsen. Du får også gode ideer til, hvordan du selv kan tage fat i problemerne 
på din egen arbejdsplads - fortalt af AMR og TR fra ambulancetjenesten Responce. 

Vi slutter af med et inspirerende oplæg om krænkende handlinger og, om hvad du 
skal være opmærksom på din arbejdsplads.

Programmet er sat sammen efter de ønsker og svar, som I AMR’er 
har givet HK HANDEL gennem undersøgelser og lignende – 
og derfor er der sat god tid af til AMR-netværk i løbet af dagen.

Vi glæder os til en fantastisk dag sammen med jer. 

Hvordan går du til opgaven som arbejdsmiljø- 
repræsentant, og hvordan skaber du resultater til 
glæde for dine kolleger? 



MØDETID, MAD OG DRIKKE
Konferencen starter kl. 9:30 den 10. oktober. Der er morgenmad fra kl. 9. Vi spiser 
en lækker frokost kl. 12:30 og får kage og kaffe kl. 14:30. Konferencen slutter kl. 
16:30.

TABT ARBEJDSFORTJENESTE
HK dækker tabt arbejdsfortjeneste.

TRANSPORT
HK HANDEL betaler dine transportudgifter

TILMELDING
Du kan tilmelde dig på Mit HK. 

Tilmelding kan også foregå via hk.dk – log ind på Mithk øverst til højre. Her finder 
du kurset i Kursuskalenderen. Du kan nemt finde det ved at sætte et filter på  
”Arbejdsmiljø” eller søge på datoen den 10. oktober 2019.

Du kan også tilmelde dig ved at ringe til Kursusafdelingen på tlf. 3330 4200  
eller sende en mail til kursusafdelingen@hk.dk med dit navn, cpr.nr og  
kursusnr. 0760-19-25

SPØRGSMÅL
Hvis du har spørgsmål til AMR-konferencen, kan du kontakte 
arbejdsmiljøkonsulent Henriette Bjerg Mahrt på 
henriette.mahrt@hk.dk 
eller på telefon 6170 0387.


