Arbetstrygghet
Detta inspirationsblad skickas ut till alla mina kunder samt de som på något sätt
tagit del av information från mig.
Inspirationsbladet innehåller information om forskning och rapporter, men
även ämnen som förhoppningsvis lär er något och får er att tänka till. Får gärna
spridas och kopieras. Vid användandet av texter uppge källan.

Ny hemsida
Nu har vi lagt ut vår nya hemsida för din skull.
Vi har nu gjort om vår hemsida och även bytt plattform. Detta gör förhoppningsvis att vi har större möjlighet att på hemsidan ge er nyheter och tankar.
I samband med hemsidan, så har vi också uppdaterat vår logotyp, informationsblad mm. Så nu hoppas vi att det ska bli lättare att hitta information om vår verksamhet och lättare att komma i kontakt med oss.
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Alla texter är skrivna
av Anders Bergström
om inte annat anges.

Välkommen till
din samarbetspartner när
det gäller personsäkerhet, friskvård och
medical.

Vi får tacka Marie på Kinda Webb & Design som på ett bra sätt förstått våra
önskningar och utvecklat hemsidan.

Utbildningar som ökar just nu.
Nu ser vi ökning på två utbildningar till två typer av kunder. Det är hot och våldutbildningar mot skolan (se artikeln nästa sida).
Det som också ökar är Barn-HLR-utbildning på förskolor mm.
Vill ni boka en utbildning ring eller e-posta oss.

Ny leverantör av Hjärtstartare
Vi har nu ännu en leverantör av hjärtstartare som komplement till Philips
hjärtstartare.
Nu kan du införskaffa Powerhearts hjärtstartare från
Cardiac Science genom oss. Vi har valt Powerheart
G3 och G5 som liksom Philips fyller våra grundkrav
på hjärtstartare. De ska vara enkla att använda och ha
talande HLR-stöd. De ska också genomföra dagliga
självtester av både batterier och elektroder. Minst två
års garanti på elektroder, 4 år på batterier och 7 år på
själva maskinen.

Läs AFS 1993:2 ”Våld och
hot i arbetsmiljön”, AFS
1999:7 ”Första hjälpen och
krisstöd” och AFS 2001:1
”Systematiskt Arbetsmiljöarbete”.

”Tänk efter före”
Dags att boka in utbildningar
och konsultation för att öka
tryggheten hos er personal.
Ring 070 555 27 77 eller e-posta
info@abata.se för kommande
trygghetsarbete.

G3 är en maskin som är likvärdig med Philips HS1, förutom att G3 även har en
display med instruktioner samt finns att få som helautomatisk.
G5 erbjuder förutom de funktioner G3 har:
* tvåspråksfunktion (svenska och engelska) genom enkel knapptryckning
* IP55, vilket innebär att den tål tuffare miljöer.
* möjlighet att anpassa användarinstruktionerna efter användare
* snabba chocktider
* enkel uppdatering av ny programvara samt överföring av räddningsdata genom
USB minne
* HLR feedback i realtid ( extra tillval )
Powerheart är en FDA godkänd produkt, vilket
borgar för kvalitet och ger långsiktig trygghet

HLR-utbildning och
Hjärtstartare för er arbetsplats.
Ring oss för info 0705 15 23 10
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I juni har vi haft vår lokal i 10 år. Därför börjar vi firandet nu
med att erbjuda 10 % rabatt på hot och våld kurserna samt säkerhetsarbete som bokas och genomförs under maj och juni.

Lärare drar sig för att stoppa bråk
Med risken att bli anmälda, så drar sig många lärare för att stoppa bråk i skolan.
Det är Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden, som genomfört en undersökning
genom en enkät till 2 000 lärare i Sverige.
Resultatet av undersökning gav bl a:
-5 % av lärarna känner en oro för att bli anmäld av en elev eller en förälder i stor
eller viss utsträckning.
- 45 % av lärarna anser att deras oro för att bli anmäld har ökat under de senaste två
åren.
- 38 % av lärarna har blivit hotad med en anmälan av elever eller föräldrar en eller
flera gånger.
- 24 % av lärarna har tvekat att ingripa i en ordningssituation.
- 32 % av lärarna känner att de saknar tillräckliga kunskaper när det gäller vilka
rättigheter och skyldigheter de har för att upprätthålla ordning.
Hela rapporten finns på skolvärldens hemsida.

Perfekt som
kick-off eller
annan företagsaktivitet.

Under de senaste åren har skollagen fått nya paragrafer och nya lagskrivningar om
granskning tillkommit samt lärarlegitimation införts. Detta tillsammans med nya
kontrollinstanser har gett en större möjlighet till kontroll av lärare men även en
missriktad otrygghet hos lärare.
En skola ska ge trygghet och studiero till eleverna, så de kan lära sig och utvecklas
på bästa sätt. Tyvärr så finns det ändå elever som stör både tryggheten och studiron.
Och det är här otryggheten finns enligt undersökningen, vad får vi göra och var går
gränsen. Men vi får inte glömma bort föräldraansvaret. Elevernas attityd och beteende i grunden kommer från uppväxten och där ska föräldrarna ge en grundtrygghet
hemifrån. Hur tänker du själv som förälder? Vad kan ni göra för att öka studiron
och tryggheten i skolan?
Varje otrygghetssituation är specifik, så det är svårt att ge generella råd utan mycket
hänger på lärarens profession. Det är viktigt att varje lärare känner att det har
ett stöd från rektor och huvudman i alla fall de agerar för en ökad trygghet i
skolmiljön och även att det finns väl genomtänkta och uttalade rutiner som
stöttar deras agerande. Det är också viktigt att gå igenom reglerna med eleverna,
så de känner sig delaktiga.

Bra information om bluffakturor får du på www.bestrid.nu

”Trygg och säker,
en självklarhet”

Det är alltid tillåtet att säga till vad som gäller och hur man ska uppföra sig i detta
kontext. Gärna med eftertryck i ett tryggt kroppsspråk och/eller tillsammans med
kollegor. För att bringa studiero och trygghet kan det var tillåtet att avhysa på
RÄTT sätt (se ex i länkar nedan). När det gäller bråk mellan elever, elev som kastar
saker mm så finns nödvärnsrätten och lagen om nöd som ger oss rättighet att fysiskt
ta tag i elever. Vad som kan göras måste stå i proportion till syftet med åtgärden.
Enligt nödvärnsrätten får åtgärden inte vara uppenbart oförsvarlig och enligt lagen
om nöd får åtgärden inte vara oförsvarlig
Här exemplifieras två domar, en i Vaggeryd och en i Höör. Och som alltid när det
gäller artiklar mm så ger de en riktlinje, vill du veta exakt läs domarna.
abata är återförsäljare för
Hjärtstartare
Sjukvårdsutrustning
Svenska Spikmattan

Tempur-madrasser och kuddar.
Egenproducerade vetekuddar i flera storlekar.
GNLD:s varor främst Super 10, rengöring.

Tibs foto har sin ateljé
i mina lokaler.

013 15 11 23, 070 555 27 77
info@abata.se
www.abata.se

