Centrets årlige miljøledelses og arbejdsmiljøgennemgang.

2015

Kære alle i Center for selvejende Dagtilbuds Miljø og Arbejdsmiljøorganisation.
Det er blevet tid til den årlige arbejdsmiljørundtur. Ligesom i 2012 0g 2013 (vi holdt desværre ingen i 2014)
tager vi på rundtur i centret og kigger på miljø og arbejdsmiljøforhold. I år er der udvidet med en lille
spørgsmål guide til de 3 forhold vi skal se på.
På hvert dagtilbud starter vi med at få fremlagt de fysiske arbejdsmiljøforhold der er noteret i APV+,
derefter tager vi en drøftelse af problemstillingen og kommer med bud på hvordan det kan løses.
Derefter drøftes de 2 øvrige forhold.
Da tiden er knap, vil der blive vurderet på forhånd ud fra indholdet i APV+ om der skal laves en evt.
prioritering og afsættes tid til de enkelte punkter.
Starttidspunkt:
8.30 Søndre Fasanvej
10.00 Lærkevej
11.30 Strødamvej
13.30 Borgervænget
Deltagere:
Lars lærkevej, Leif Fasanvej, August Strødamvej, Mads/Inge Borgervænget (pga. manglende amr.), Mille og
Poul. På nær på Borgervænget deltog daglig leder.
Lederne og evt. miljørepræsentanter deltager på deres arbejdsplads.
Der er 3 forhold på programmet:
Den fysiske APV:
Hvilke forhold er beskrevet?
Hvordan mener leder og arbejdsmiljørepræsentant at det kan løses?
Hvilke udfordringer er der?

Miljøledelse:
Hvordan forholder stedet sig generelt?
Hvordan håndteres affaldssortering?
Hvilke miljø-pædagogiske tiltag er der?
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Hvordan formidler I miljøperspektivet til målgruppen, pårørende og andre der færdes i huset?

Fysiske rammer:
Hvordan tror I Borgere og pårørende oplever de fysiske rammer og deres udnyttelse?
Er der særlige forhold i de fysiske rammer der er tilpasset Målgruppen? (Gode eksempler)
Er der forhold i de fysiske rammer der er udfordrende for målgruppen?

Den fysiske APV
Den fysiske APV/Fasanvej
Hvilke forhold er
beskrevet?

Problemstilling/forhold

Problemstilling/forhold

Problemstilling/forhold

Problemstilling/forhold
APV udfyldt af
medarbejdere til
Fysgruppe.

Problemstilling/forhold
Indeklima og
luftkvalitet:
Temperatur i
hedebølge,
Kuldenedfald ift.

Problemstilling/forhold
Biologi og smittefarer:
Rengøring,

Hvordan mener leder og
arbejdsmiljørepræsentant
at det kan løses?
Hvilke udfordringer er
der?
AMOs
kommentarer/feedback
beslutning
tidsplan

Den fysiske APV/Lærkevej
Hvilke forhold er
beskrevet?

Ergonomi:
Skub, skæve løft, risiko
for ulykker
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Hvordan mener leder og
Det bliver behandlet af
arbejdsmiljørepræsentant FYSstud.
at det kan løses?
Mere italesættelse på
ugentligt
medarbejdermøde.

Solafskærmning især
på aktivitetsrummene.

Hvilke udfordringer er
der?

Der kan sættes flere
lifte op, men de bliver
ikke brugt…
Af og på med tøj er
udfordrende. Huske at
bruge kørestolenes
funktioner. Huske at
være 2.

KEJDs vinduer.

Vi skal være
opmærksomme hvis
der kommer frivillige
ind.
Bruge centrets
kompetencer, f. eks.
ergoterapeut.
AMK kursus i
forflytning.

SOL-film, tager 70%
god effekt på
Strødamvej. Giver den
sideeffekt at der ikke
kan kigges ind.

AMOs
kommentarer/feedback

beslutning
tidsplan

Den fysiske APV/Strødam
Hvilke forhold er
beskrevet?

Start med hygiejne og
håndhæv
håndhygiejneretningslinier.
Der ligger meget i
adfærdsreguleringen.
Daglig rengøring fungerer.
Der ligger meget i
adfærdsreguleringen.

Økonomi.

Fasanvej:
Håndhæv hygiejneregler.
Autodispensere med sprit.
Hjælp medlemmerne med
at vaske hænder.

Undersøge SOL-film.

Problemstilling/forhold
Rygning i indgang

Problemstilling/forhold

Problemstilling/forhold

Hvordan mener leder og
Umiddelbart kan vi
arbejdsmiljørepræsentant ikke se en løsning.
at det kan løses?
Gården kan ikke bruges
på grund af overboen.

Hvilke udfordringer er
der?

De løsninger der er,
kan være dyre.

AMOs
kommentarer/feedback
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beslutning

afprøve tidsintervaller
hvor der kun ryges i
perioden 10-14.30

tidsplan

Den fysiske
APV/Borgervænget
Hvilke forhold er
beskrevet?

Problemstilling/forhold

Problemstilling/forhold

Problemstilling/forhold

Ide.
At Borgervænget kører
under Lavuks
arbejdsmiljøorganisation.

Hvordan mener leder og
arbejdsmiljørepræsentant
at det kan løses?
Hvilke udfordringer er
der?
AMOs
kommentarer/feedback
beslutning
tidsplan

Miljøledelse
Miljøledelse
Hvordan forholder stedet sig generelt?

Dagtilbud: Fasanvej
Vi har en lille miljøgruppe der holder koordinerende
møder efter behov. Vi arbejder på at holde
energiforbruget nede. Vi har udskiftet til lyssensorer, der
hvor det ikke kræver hensyn til de synshandicappede.
Vi har ikke adgang til målere, men det ligger meget
naturligt i husets kultur at arbejde med det.

Hvordan håndteres affaldssortering?
Gode ideer og udfordringer

Det fungerer rigtigt godt selvom det er en proces. Man
arbejder blandt andet med det på madholdene, så dåser
og hård plastik fra madlavningen bliver sorteret.
Derudover fungerer det godt med Palettens miljøbil og
der er gode muligheder for at affaldssortere i kælderen.
Det kunne være godt hvis der i KK kunne sorteres i
bioaffald.
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Hvilke miljø-pædagogiske tiltag er der?
Gode ideer og udfordringer

Hvordan formidler I miljøperspektivet til
målgruppen, pårørende og andre der færdes i
huset?
Gode ideer og udfordringer

Miljøledelse
Hvordan forholder stedet sig generelt?

Hvordan håndteres affaldssortering?
Gode ideer og udfordringer
Hvilke miljø-pædagogiske tiltag er der?
Gode ideer og udfordringer
Hvordan formidler I miljøperspektivet til
målgruppen, pårørende og andre der færdes i
huset?
Gode ideer og udfordringer

Miljøledelse
Hvordan forholder stedet sig generelt?
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Man arbejder blandt andet med det på madholdene, så
dåser og hård plastik fra madlavningen bliver sorteret.
Zoo og skoletjenesten bruges, samarbejde med at bruge
spejderhytten, Søndermarken.
Økologi på madhold.
Æbleskudstur til æblegrød og æblekage.
Friluftshold
Mælkekarton i stedet for kolbe til kateder. Sparer cirka 4
liter vand + Penitol.
Genbrugsmøblering.
Inspiration: nyt målersystem fra Strødamvej
Der samles ind til genbrugsstationen, flasker mm dette
gøres sammen med medlemmerne.
Medlemmerne kan tage deres brugte batterier og andet
med til affaldsstationen.
Et medlem har det som arbejdsopgave at køre ud med
papir.

Dagtilbud: Lærkevej
Udfordring: vi har ikke bimålere, det er irriterende at se at
der er lys døgnet rundt på de andre etager.
Hele huset kører på energi-sparepærer.
Der kan sættes sensorer op, men handicaphensynet
huskes.
Minimalt papirspild.
Fjernvarme indlagt.
God ide: sluk varmeanlæg om sommeren på returvandet.
Sensorvandhaner.
Affaldssortering fungerer.
Dog mangler metal, derfor samles der til genbrugsstation.
Medarbejderne sikre miljøhensynet alene.
Medlemsgruppen kan ikke inddrages.

Dagtilbud: Strødamvej
Der har været mange tiltag:
Strømmåler der time for time måler forbruget, ventilator
er blevet reguleret, økologi, slukker for lysene i de rum
man ikke er i.
Lysføler på nogle toiletter.
Vandhaner med sensorer.
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Hvordan håndteres affaldssortering?
Gode ideer og udfordringer
Hvilke miljø-pædagogiske tiltag er der?
Gode ideer og udfordringer

Hvordan formidler I miljøperspektivet til
målgruppen, pårørende og andre der færdes i
huset?
Gode ideer og udfordringer

Miljøledelse
Hvordan forholder stedet sig generelt?

Hvordan håndteres affaldssortering?
Gode ideer og udfordringer
Hvilke miljø-pædagogiske tiltag er der?
Gode ideer og udfordringer

Hvordan formidler I miljøperspektivet til
målgruppen, pårørende og andre der færdes i
huset?
Gode ideer og udfordringer

2015

Papir, glas, pap,
Mangler metal, elektronik og hård plast der samles i
kælderen og kører på genbrug.
Medlemmerne inddrages i energibesparende tiltag. Har
haft det som temaer og quizzer, aflevering af batterier og
lignende.
Indsamling af plastflasker.
Medlemmerne inddrages i energibesparende tiltag. Har
haft det som temaer og quizzer, aflevering af batterier og
lignende.

Dagtilbud: Borgervænget

Aktivitet: Miljøhold: tømme papir, affaldssortering,
rengjort udendørsarealer.
Friluftsholdet: drøfter natur og miljø, f.eks skrald, tager på
pipergården. Tager på ture. Ideer til ture: skov og
jagtmuseet, vestforbrændingen.
Sejlklub, svømning.
Se ovenfor.

Fysiske rammer
Fysiske rammer
Hvordan tror I Borgere og pårørende oplever
de fysiske rammer og deres udnyttelse?

Dagtilbud: Fasanvej
Respons udefra er at de fysiske rammer er godt udnyttet.

Er der særlige forhold i de fysiske rammer der
er tilpasset Målgruppen? (Gode eksempler)

Vi arbejder med at tilpasse og ændre efter målgruppens
behov. Det er meget tilpasset kørestolsbrugere.
Løfte-sænkeborde.
Velastole.
Skydedøre og foldedøre.
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Er der forhold i de fysiske rammer der er
udfordrende for målgruppen?

2015

Rampen!
Gratis kan blive dyrt når man skal sikre de fysiske forhold.
Det er påpeget fra REVAS at der pladsmæssigt ikke er
plads til at optage flere kørestolsbrugere.
Samtidig kan dårligt gående kombineret med mange
hjælpemidler og kørestole gøre det svært for de dårligt
gående.
Svært at have økonomi til at tilpasse løbende.

Fysiske rammer
Hvordan tror I Borgere og pårørende oplever
de fysiske rammer og deres udnyttelse?

Dagtilbud: Lærkevej
Rampe, elevator og lifte til kørestolsbrugere.
Sanserum.

Er der særlige forhold i de fysiske rammer der
er tilpasset Målgruppen? (Gode eksempler)

Er der forhold i de fysiske rammer der er
udfordrende for målgruppen?

Godt med rum der skærmer de enkelte borgere i forhold
til uro.
Støjdæmpning i alle rum.
Mulighed for at tilpasse rummene og gården til aktuelle
målgruppebehov.
Rampen fjernede en væsentlig barriere i de fysiske
forhold ift. tilgængelighed.
Rumstørrelserne og de mange døre udfordrer ift. store
kørestole.
Borgernes adfærd kræver nogle gange større fysiske
rammer for at undgå konflikter.
Økonomien udfordrer ift flere borgere på samme plads.

Fysiske rammer
Hvordan tror I Borgere og pårørende oplever
de fysiske rammer og deres udnyttelse?

Dagtilbud: Strødamvej
Der er rigtig god plads til aktiviteter, god gulvplads til
kørestole.

Er der særlige forhold i de fysiske rammer der
er tilpasset Målgruppen? (Gode eksempler)

Toiletter, værksteder, træning og fysioterapien.

Er der forhold i de fysiske rammer der er
udfordrende for målgruppen?

Rygebehovet hos borgerne og den trange plads til
rygning.
Opmærksomhed på hvem der deles lokaler med.

Fysiske rammer
Hvordan tror I Borgere og pårørende oplever
de fysiske rammer og deres udnyttelse?

Dagtilbud: Borgervænget
Mange fordele i de fysiske rum, ved at dele med resten af
Lavuk.

Er der særlige forhold i de fysiske rammer der
er tilpasset Målgruppen? (Gode eksempler)

Sejlklub, faciliteter generelt, bruge husets mange
muligheder.
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Er der forhold i de fysiske rammer der er
udfordrende for målgruppen?

2015

Toiletfaciliteter kunne være bedre,
Når der er mange der bruger huset, slides det hurtigere.
Spørgsmål: kan rengøringen blive bedre, når der er gang i
huset fra 8-22.
Plads til kørestole i nogle af rummene.
Der bliver udskiftet til bredere døre.

Evaluering på dagen:
Ikke MED-møde og Miljø og arbejdsmiljøvandring i samme uge.
Referatet udsendes og drøftes i forhold til udarbejdelse af arbejdsmiljøhandleplanen.
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