Nyvalgt med mange spørgsmål
Af Karina Vynne, Arbejdsmiljø og MED
På opfordring stillede Lene Nørlund Larsen op til valg som arbejdsmiljørepræsentant i Børnehuset Hirtshals og blev valgt. En position som Lene Nørlund Larsen er meget glad for. Men også en ny rolle, der rejser
mange spørgsmål.
”Jeg er meget glad for, at jeg er blevet valgt til AMR for min arbejdsplads. Jeg synes, at arbejdsmiljøet er meget vigtigt og det har altid
interesseret mig. Især fordi trivsel og sikkerhed er så vigtige faktorer i
vores arbejde, og jeg tror på, at et godt arbejdsmiljø kan være med til
at sikre både samarbejde og et lavere sygefravær.”
Sådan lyder det fra Lene Nørlund Larsen, som efter 1. januar har kunnet føje titlen AMR på visitkortet. Hun glæder sig over opgaven, men
den nye titel har også rejst en mængde spørgsmål.
”Jeg har faktisk oplevet det lidt som at blive kastet ud i ukendt terræn.
Jeg har så mange spørgsmål til min nye opgave, at det er svært for
mig at blive helt klar på, hvor jeg skal begynde. Hvad er rammen for
opgaven? Hvad skal jeg have styr på? Hvilke beføjelser har jeg? Og jeg
kunne blive ved.”
Uden overlevering
Lene Nørlund Larsen har tiltrådt rollen som AMR uden overlevering fra
tidligere AMR. Det betyder, at hun selv har måttet søge svar på de
mange spørgsmål andre steder.
”Jeg har fået lidt sparring af min tillidsrepræsentant og fået noget materiale fra min fagforening, og så skyndte jeg at melde mig på arbejdsmiljøuddannelsen. Det glæder jeg mig til, og håber der at kunne
få svar på nogle af mine mange spørgsmål. Men jeg kunne godt have
brugt, at der var en hjemmeside, en folder eller et informationsmøde til
os nyvalgte. Det er jeg sikker på kunne have hjulpet en del i forhold til,
at jeg havde følt mig lidt mere klædt på til opgaven. – Men jeg glæder
mig enormt over min nye rolle som AMR og til arbejdet med at skabe
et godt arbejdsmiljø for mine kollegaer,” slutter Lene Nørlund Larsen.

