
Anne Katrine sætter  
som AMR spot på,  
hvordan huset  
trives… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

Hvad er du optaget af som AMR-

repræsentant? 

- Jeg er først og fremmest 

optaget af, at vi skaber et fælles-

skab, hvor vi spiller hinanden 

stærke, og hvor vi tør være 

modige i forhold til at stille os 

frem med den viden og erfaring, 

vi hver især har. Det gælder både 

pædagoger og medhjælpere, 

men egentlig også lederen, som 

jeg synes er interessant at have 

med i AMR-perspektivet. 
a 
Hvilken betydning har AMR-

arbejdet for børnene? 

 - Det betyder, at børnene mødes 

af glade voksne, som ser dem og 

favner dem der, hvor de er. I det 

hele taget bidrager fællesskabet 

mellem os og vidensdelingen på 

tværs af dagtilbuddet til en 

glæde og en følelse af at høre til, 

både i det specifikke hus, man 

arbejder i, og i hele dagtilbuddet. 

Og den glæde vil automatisk 

komme børnene i møde. 
a 

Hvordan støtter du den glæde 

som AMR-repræsentant?  

- Det gør jeg bl.a. ved., når jeg er 

inde og sige godmorgen og 

farvel, at høre, hvordan de 

forskellige har det – for 

eksempel hvis en har været syg. 

Eller jeg hører, hvordan det går 

med en ny kollega – og om der 

måske er behov for, at vi lige 

sætter os ned og får en snak.  
a 

Hvad betyder det, at du udover 

at være pædagog også har fokus 

på dine kollegaer?  

- Det gør mig faktisk stolt. Jeg  

synes, det er en fornem opgave, 

og jeg er meget glad for at have 

den, men det kræver også noget. 

Det kræver, at jeg er udadvendt 

og spørgende, og at jeg har 

fingeren på pulsen og ser og 

mærker, hvad der sker omkring 

mig. Kun på den måde kan jeg 

vide, hvordan vi egentlig har det  

i huset – og tage vare på det. ■  

synes, det er en fornem opgave, 

og jeg er meget glad for 

 

- Jeg synes, vi er gode til at møde 

hinanden på tværs af de enkelte  

institutioner, fx i vores rundbold-

turnering. Også vidensdelingen  

mellem institutionerne er vigtig, 

omend vi kunne gø 

vidensdelingen  

mellem institutionerne er vigtig, 

omend vi kunne gøre det Også 

vidensdelingen  

mellem institutionerne er v

 

Anne Katrine er pædagog  
og arbejdsmiljørepræsentant  
i Tranbjerg Dagtilbud. 

Læs herunder, hvad Anne  
Katrine især er optaget af i sin rolle 
som AMR-repræsentant.  
 

 

 AMR-arbejdet i Tranbjerg 

Dagtilbud understøttes via: 
a 
1. Tovholdermøder mellem 

AMR-repræsentanter på 

tværs af dagtilbuddet. 

2. TRIO-møder mellem 

AMR, TR og pæd. leder to 

gange årligt. 

3. MED-møder mellem flere 

AMR-repræsentanter. 

4. Forberedelsestid og tæt 

kontakt til pæd. leder. ■ 

 

 

Tranbjerg Dagtilbud – Sammen gør vi en forskel! 

 
 

   
   

 


