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Forord 

Jeg vil gerne på vegne af alle i VASAC Odsherred byde Dig velkommen 
til vores arbejdsplads. 
Vi bestræber os på at sikre de bedst mulige arbejdsvilkår for alle og 
denne folder vil give Dig et indblik i hvordan vi tager hånd om  
arbejdsmiljøet. 
Vi kan gøre meget, men vi kan ikke gøre det alene og derfor er det 
meget vigtigt at hver enkelt gør sit til at vi får et godt og sundt  
arbejdsmiljø.  
Det er de små daglige ting der danner grundlaget for en god og sund  
arbejdsplads og det er det fundament vi bygger arbejdsmiljø-  
arbejdet på. 

Lars Ravn 
Centerleder Vasac Odsherred 

Maskiner 
Maskiner må først benyttes efter oplæring og instruktion. Sikkerheds-
anordninger må aldrig dækkes til eller sættes ud af kraft. 

Ved ulykker eller hvis du får en arbejdsskade 
Ved ulykker kontakt straks en fra personalet, eller ring 112 på telefo-
nen. Hjælp den tilskadekomne. 
Hvis uheldet skulle være ude og du får en arbejdsskade, skal den an-
meldes til Odsherred Kommunes arbejdsmiljøkonsulent hurtigst muligt 
og senest 9 dage efter uheldet. Kontakt arbejdsmiljørepræsentanten, 
arbejdslederrepræsentanten eller nærmeste leder, der så vil sørge for 
skaden bliver anmeldt på den rigtige måde. 

Mobning og chikane 
I VASAC accepterer vi ikke mobning eller chikane. Hvis du oplever 
mobning eller chikane af dig selv eller andre, skal du ikke bare gå med 
oplevelsen, men henvende dig til en kollega, arbejdsmiljørepræsen-
tant eller nærmeste leder, så forholdene kan blive ændret.  

Hvis du ser et arbejdsmiljøproblem 
Du kan altid henvende dig til et medlem af arbejdsmiljøgruppen, hvis 
du ser et arbejdsmiljøproblem. Arbejdsmiljøgruppen vil tage sig af 
problemet og eventuelt bringe det videre frem i organisationen, så 
problemet kan blive løst, forhåbentligt til alles tilfredshed. 
 

Arbejdsmiljøgruppen 
Vasac Odsherred 

Arbejdsmiljøgruppen 

I alle afdelinger af VASAC vil der være ophængt plancher med oplys-
ninger om hvem der er medlemmer af arbejdsmiljøgruppen, samt 
hvor man kan træffe dem. 
Arbejdsmiljøgruppen er en del af Odsherred Kommunes arbejdsmiljø- 
organisation som ses på figuren. 

Væksthus Vibehus Administration 

Byråd Odsherred Kommune 

Hovedudvalg Odsherred Kommune 

Fagudvalg Odsherred Kommune 

MED-udvalg VASAC 

Fælles arbejdsmiljøgruppe VASAC Sekretær 

Thorshøj 

Arbejdsmiljøgruppen 
vælges for en toårig 
periode og består af en 
arbejdslederrepræsen-
tant, en arbejdsmiljø-
repræsentant valgt 
blandt personalet, samt 
en arbejdsmiljørepræ-
sentant valgt blandt 
borgerne.  

APV— handleplan 

I Odsherred kommune og dermed også VASAC, laver vi en ny og revide-
ret  APV-handleplan hvert andet år. Apv’en kan du se i de grønne  
arbejdsmiljømapper, som findes i administrationen på Anneberg, på 
Vibehus, på Væksthus, samt på Thorshøj. De grønne mapper indehol-
der også referater fra arbejdsmiljøgruppemøder, datablade, serviceaf-
taler og politikker mv. på arbejdsmiljøområdet.  
 

 
 
 

Orden og oprydning 
Vær behjælpelig med at holde god orden på arbejdspladsen. Affald 
skal sorteres rigtigt og kommes i de rigtige beholdere. Spørg persona-
let. 

Nødudgange 
Døre og flugtveje må ikke blokeres. 

Farlige stoffer og brandbare væsker 
Skal opbevares på særlige sikre steder og må kun bruges af personer 
der har fået instruktion. Arbejdspladsbrugsanvisninger findes i de 
grønne arbejdsmiljømapper. Spørg personalet. 

Brand 
Kontakt straks en fra personalet, så der kan blive slået alarm. Eller 
ring 112. Red mennesker i fare. 


