
Referat af Amo møde den 20. januar 2020 klokken. 14.30 i Ryomgård. 
Deltagere: Jette Revsbæk, Anna-Dorthe Jørgensen, Dennis Poulsen, Henrik Leensbak, Jacob Ølholm, Ida 
Falch, Poul Bernth, Lone Withen, Kim Kabat v punkt 1 og 2. 

Mødeleder: Søren Wistrup 

 

Dagsorden: 

1. godkendelse af referat af 2. december 2019 og af forslag til dagsorden. 
Godkendt. 
 

2. arbejdsulykke Ryom. 
Der var en flere elementer efter ulykken: 

• Hvordan kan vi forebygge lignende i fremtiden.  
• Hvad er den principielle mulighed for læring. 

Som vikar skal man selv afgøre hvad der er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 
Man skal ikke gå ud over sin egen kompetence. Husk at du gerne må sige fra som medarbejder og 
at det er legitimt. Der ligger et formidlingsarbejde i det. 
Særligt fokus på den pædagogiske opgave med at instruere, følge op, kontrollere. Især når der 
arbejdes med opgaver som indebærer reel risiko og/eller fare. 
 

• Beskrive, at det vil være ok at kommentere på noget man oplever, som ikke er sikkert. 
 
Der stilles forslag om ovenstående som tema på fælles amr dag, så man forholder sig til og 
legitimere cases, hvor det handler om arbejdsmiljø og forebyggelse. Sortere det op i kemi, 
ergonomi, el,  
Hvad betyder det at have pædagogisk ansvar. 
 
Det besluttes, at der kommer: 
Forslag til instruks fra ledelse, til behandling i amo. Derefter proces med at implementere i hele 
Fguoj. 

 

3. status på punkter fra sidste møde 
 

• Trio møder 
 
Alle er i gang, det kører ikke helt på skinner endnu. 
 

• Blanket til brug ved dokumentation af skade på elev   
 
Vi beslutter at gennemgå formalia fælles på næste møde. 
 
 

• Status på beredskabsplaner Fguoj.  



 
Kig det igennem inden onsdag i næste uge. Vi lægger op til beslutning/godkendelse den 17. 
feb. 
Det besluttes, at der skal laves og ophænges action cards. 
 

4. Pointer fra Ida’s deltagelse i stor amr-møde. V Ida 
Ida præsenterer slides, Søren sørger for at de rundsendes til ledergruppen. 

 

5. Gennemgang af skrivelse efter sikkerhedssyns tur v. Søren og Jacob. 
 

I. Drøftelse af foreslåede initiativer efter sikkerheds syns tur. 
Søren  kommer med konkret forslag til amo årshjul på møde den 17. feb. 
Der lægges op til principbeslutning på mødet den 17. februar om altid at bruge den mindst 
farlige kemi. 
 
 

Vi nåede ikke mere fra dagsordenen, men havde en engageret debat om formøder til Amo, om 
informationsflow, om forventningsafstemning, og om misforståelser. 
Det blev besluttet at lave et væsentligt længere amo møde i marts, fra kl. 12 til 16. 
Endvidere blev det tydeligt, at der er et hængeparti fra forrige møde ift. skrivelse om psykisk arb. 
Miljø som der skal følges op på., Søren følger op på dette. 
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