
TIL DIG, SOM ER 
ARBEJDSMILJØ-
REPRÆSENTANT
- OG IKKE MEDLEM AF HK

HVAD HK  
KAN TILBYDE DIG,  
NÅR DU ER VALGT  

SOM ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANT.



STÆRKT 
SAMARBEJDE  
MED TILLIDS- 
REPRÆSENTANTEN
Da Peter Ellekær Hansen blev valgt som 
arbejdsmiljørepræsentant for kollegerne i 
administrationen i Grundfos A/S, var det naturligt for ham 
at melde sig ind i HK. Og det har han ikke fortrudt. 

Medlemskabet og opbakningen fra HK har styrket Peter Ellekær Hansens 
position som arbejdsmiljørepræsentant.

” Da jeg blev valgt i 2013, kunne jeg godt se den store fordel i 
at melde mig ind i HK og være i samme fagforening som vores 
tillidsrepræsentant. Vi har et kanongodt samarbejde. Fx har 
vi været på kurser sammen, og vi får meget ud af at kunne stå 
sammen over for ledelsen,” fortæller Peter Ellekær Hansen og 
giver et konkret eksempel på, hvordan det tætte samarbejde 
med HK-tillidsrepræsentanten gør ham stærkere:”

” Vi har udfordringer med støj i vores storrumskontor ude 
fra produktionen. For at vise alvoren og at vi står sammen, 
inviterede jeg tillidsrepræsentanten med til mødet med 
ledelsen. Og bagefter kunne vi så tale med hinanden om, 
hvordan vi forstod det der blev sagt. Det samarbejde er altså 
rigtig godt,” forklarer arbejdsmiljørepræsentanten, som omvendt 
tager del i det organiserende arbejde og fortæller kollegerne om 
HK’s gode onlinekurser, konferencer og temadage.”



ARBEJDET I  
ARBEJDSMILJØ- 
ORGANISATIONEN

Som arbejdsmiljørepræsentant i 
arbejdsmiljøorganisationen er du medvirkende til, at din 
arbejdsplads er et sikkert og sundt sted at arbejde.  

Udover at være en vigtig repræsentant for dine kollegaer er du også en 
central sparringspartner for ledelsen. 

Derfor skal du som arbejdsmiljørepræsentant kunne lidt af hvert. 

Du skal først og fremmest varetage dine kollegaers interesser og forebygge 
arbejdsmiljøproblemer, før de opstår og udvikler sig. Men også støtte og 
hjælpe, når det er gået galt.



DU BLIVER 
KLÆDT PÅ  
AF HK

Det er vigtigt, at du både fagligt og personligt bliver klædt 
på til opgaven som arbejdsmiljørepræsentant. 

Som arbejdsmiljørepræsentant og medlem af HK kan du uddanne dig og 
komme på en masse relevante kurser og temadage.

Du får tilknyttet en faglig kontaktperson, som giver opbakning og støtte og 
hjælper dig med at få overblik over uddannelser, kurser mv. 

Din faglige kontaktperson kan også støtte dig i dit hverv og hjælpe med at 
finde information og viden til at løse arbejdsmiljøopgaverne.

I din afdeling kan du deltage i møder og temadage og få et netværk til andre 
arbejdsmiljørepræsentanter.

Du kan også komme på kurser sammen med jeres HK-tillidsrepræsentant, så 
I på den måde kan styrke jeres samarbejde. 

OG SÅ ER 
DET GRATIS!



DA JEG BLEV 
ARBEJDSMILJØ- 
REPRÆSENTANT, 
KUNNE JEG GODT 
SE DEN STORE 
FORDEL I AT 
VÆRE MEDLEM 
AF HK
Peter Ellekær Hansen



HAR DU LYST TIL 
AT BLIVE MEDLEM 
AF HK, SÅ …
… er det vigtigt, at du fortæller 
din lokale HK-afdeling, at du er 
arbejdsmiljørepræsentant. Så kan vi 
registrere dig og den øgede beskyttelse, 
du opnår som tillidsvalgt.

BLIV 
MEDLEM 
AF HK PÅ 

HK.DK/BLIVMEDLEM 
- ELLER RING 

7011 4545

HK DANMARK
Weidekampsgade 8 
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DK 0900 København C

 HK@HK.DK 
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