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1. RESUMÉ
Her skal kort opsummeres de vigtigste resultater af APV’en. En APV er ”en stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses”. Denne rapport er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført hos
Frederiksborg i januar-februar 2017. Følgende hovedresultater skal fremhæves:


Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø har vist, at der sammenlignet med 2014 er en lavere forekomst af
gener med indeklimaet. I tråd hermed ses, at den overordnede tilfredshed med fysisk arbejdsmiljø er på 84%,
til sammenligning var niveauet i 2014 på 68% og HG-benchmarket1 på 79%. Dog bemærkes at TAP hyppigt
oplever mangelfuld rengøring.



De fysiske rammer for undervisning vurderes generelt bedre end benchmarket, og tillige væsentligt bedre
end i 2014. Endvidere er tilfredsheden med arbejdsstation og pladsforhold generelt på et højt niveau. Derimod vidner flere medarbejderkommentarer fra underviserne om at der stadig er områder ift. indeklima, fysiske rammer for undervisning og pladsforhold som ønskes forbedret.



Forekomsten af ergonomiske belastninger er reduceret siden 2014, således mener 7% at ergonomiske belastninger forekommer ”ofte” mod 14% i 2014 (benchmark = 8%). Dette resultat understøttes af en generelt positiv vurdering af risiko og sikkerhed i arbejdet.



Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø har vist at 84% overordnet set er tilfredse med dette, hvilket er
højere end i 2014 (75%) men lavere end i 2015 (93%). Som tidligere år bør de kollegiale relationer fremhæves
som særligt positive, endvidere er forekomsten af krænkende episoder væsentligt lavere end i 2014 og
benchmarket. 73% er ”i høj grad” villige til at anbefale andre at søge en stilling på arbejdspladsen hvilket er
omtrent på niveau med tidligere undersøgelser og HG-benhcmarket, endeligt ses at oplevelsen af indflydelse
er forbedret siden 2015.



Derimod er motivationen faldet siden 2015, desuden konstateres, at en mindre andel end benchmarket rapporterer om ”…tilstrækkeligt klare mål” samt ”…mulighed for at levere den ønskede kvalitet i arbejdet”. Derudover er resultaterne på ledelse (samarbejde, tilgængelighed og tillid til udmeldinger) generelt lavere end
benchmarket. Mens i særdeleshed Underviserne, oplever en ubalance mellem arbejdsopgaverne og den tid
der er til rådighed.



Medarbejdernes gennemsnitlige sygefravær på 3,1 dage/år er lavere end HG-benchmarket (4,6 dage/år). 18%
af medarbejderne mener at arbejdsmiljøet har fremprovokeret sygefravær det forgangne år (benchmark =
24%). Primære årsager til arbejdsrelateret sygefravær, er ligesom ved forrige undersøgelse, stress (9%) og
stor arbejdsmængde/tidspres (13%). I denne henseende ses at 13% mener at stress er et stort problem.

Alt i alt, har APV’en vist, at Frederiksborg har forbedret det fysiske arbejdsmiljø siden APV’en i 2014, men at motivationen og tilfredsheden med det psykiske arbejdsmiljø er lavere sammenlignet med trivselsundersøgelsen i 2015.
I kapitel 0 på side 28 præsenteres Health Groups anbefalinger til, hvilke områder der bør prioriteres i det fremtidige
arbejdsmiljøarbejde på Frederiksborg. Der bør udarbejdes handlingsplaner for de forskellige indsatsområder, hvori det
præciseres, hvem der har ansvar for gennemførelsen, samt hvornår det forventes gennemført. Handlingsplanskemaer
findes i bilag 5 på side 35.

1

HG-benchmarket = gennemsnit af tidligere gennemførte APV’er på danske arbejdspladser (AT Branchekode=”Undervisning, Gymnasium”).
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2. INDLEDNING
Alle virksomheder med ansatte har pligt til at foretage en skriftlig Arbejdspladsvurdering (APV) mindst hvert tredje år 2.
Hensigten med en APV er at vurdere virksomhedens arbejdsprocesser samt optimere organiseringen og udførelsen af
arbejdet. Herudover skal APV’en medvirke til at beskytte den enkelte medarbejder samt sikre, ”at virksomheden arbejder systematisk og løbende med at forbedre arbejdsmiljøet” 3.
Ifølge loven skal en APV omfatte: ”En stillingtagen til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer, og hvordan de løses, under iagttagelse af de forebyggelsesprincipper, der er angivet i arbejdsmiljølovgivningen. Vurderingen skal indeholde
følgende fem elementer”3:
1.
2.
3.
4.
5.

Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
Inddragelse af sygefraværet m.h.p. at vurdere, om der er forhold i virksomhedens arbejdsmiljø, der kan medvirke
til sygefraværet.
Prioritering og opstilling af handlingsplan til løsning af eventuelle arbejdsmiljøproblemer.
Retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Denne rapport har hovedvægt på element 1-3. Der vil være et forslag til element 4, mens element 5 bør indgå i arbejdsmiljøudvalgets fremtidige arbejde.

2.1. Metodiske overvejelser
APV’en er udarbejdet som en spørgeskemaundersøgelse med faste svarkategorier samt med muligheder for enkelte
kommentarer. Det er en naturlig begrænsning ved denne type undersøgelser, at resultaterne ikke er stærkere end
respondenternes engagement, ærlighed og villighed til at svare.
Spørgeskemaet er udarbejdet af Health Group (med inspiration fra Arbejdstilsynet og Nationalt Forskningscenter for
Arbejdsmiljø) og godkendt af Arbejdsmiljøudvalget på Frederiksborg. Det indeholder 45 spørgsmål og er opdelt i følgende hovedgrupper:








Indeklima
Fysiske rammer for undervisning
Ergonomi og pladsforhold
Sikkerhed, arbejdsskader og risiko i arbejdet
Sikkerhed og risiko for pedel- og køkkenpersonale
Psykisk arbejdsmiljø
Sygefravær og helbred

Hovedparten af spørgsmålene er lukkede standardspørgsmål, hvor der på forhånd er givet en række svarmuligheder.
Der benyttes primært svarskalaer fra ”Aldrig” til ”Altid” eller fra ”I meget høj grad” til ”I meget ringe grad”, hvor respondenten skal vurdere et givent spørgsmål. Alle hovedgrupper afsluttes med, at respondenten har mulighed for at
svare frit og ubegrænset. Hele spørgeskemaet kan ses i bilag, side 36.

2Lov

om arbejdsmiljø nr. 1072 af 7. september 2010, kapitel 4, §15-15.a.
AT-vejledning D.1.1., juli 2010. fra www.at.dk

3Arbejdspladsvurdering.
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2.1.1. Relevant dokumentation fra Arbejdstilsynet
Denne APV er hovedsageligt baseret på Arbejdstilsynets vejledninger. AT-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i
arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. En AT-vejledning er ikke bindende, men er baseret på love og bekendtgørelser, der er bindende. Følger en virksomhed AT-vejledningerne vil Arbejdstilsynet derfor ikke foretage sig yderligere. En
række AT-vejledninger er relevante for Frederiksborg. Det drejer sig bl.a. om:
NR.

NAVN PÅ AT-VEJLEDNING

A.1.1

Ventilation på faste arbejdssteder

A.1.12

Temperaturer i arbejdsrum på faste arbejdssteder

D.3.4

Arbejdsrelateret muskel og skeletbesvær

D.6.1

Støj

F.3.3.

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte
Arbejdsbetinget stress (særpublikation)

Andre vejledninger kan være nyttige for Frederiksborg. Se Arbejdstilsynets hjemmeside: (www.at.dk).
2.1.2. Læsevejledning
For at skabe overblik over resultaterne og for bedre at kunne fokusere på det centrale, er der foretaget nogle metodiske valg ved visningen af resultaterne. Tabel 1 viser hvordan procentsatserne i figurer og tabeller refererer til andele
af medarbejderne, som har svaret de to mest ekstreme svarmuligheder, hvilket i dette tilfælde vil sige enten ”Ofte”
eller ”Altid”. Svares der lavere – f.eks. ”Sjældent” indgår svaret ikke i datavisningen 4. Dertil bør nævnes, at figurer og
tabeller under fysisk arbejdsmiljø primært illustrerer de negative ekstremer, f.eks. høj forekomst (”Altid”/”Ofte”) af
træk, modsat data på det psykiske arbejdsmiljø der hovedsageligt illustrerer de positive ekstremer, f.eks. høj grad af
motivation og engagement i jobbet (”I meget høj grad”/I høj grad”).
Tabel 1. Eksempel på visning af data. Grønt kryds indgår i datavisningen, rødt kryds gør ikke.
Temperatur og træk

Altid

Ofte

Ind i
mellem

Sjældent

Aldrig

Oplever du ubehagelig temperatur i dit arbejdsrum (f.eks. meget høje eller lave temperaturer)?











Er der trækgener?











I resultatvisningen vil der ved hver afdeling eller gruppering ydermere stå eksempelvis (n=10), hvilket betyder at der er
10 respondenter i den givne gruppe eller afdeling. Dette kan gøre sig gældende for både tabeller og figurer.

4 Der

vil være enkelte undtagelser fra denne fremgangsmåde, hvor data vil blive vist som høj – moderat – lav.
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2.1.3. Sammenligning med HG-benchmark (eksternt benchmark)
Der vil være hyppige sammenligninger med et HG-benchmark. HG-benchmarket er et gennemsnit af Health Groups
tidligere APV’er gennemført på en række danske arbejdspladser (grupperet efter Arbejdstilsynets branchekoder ”Undervisning, Gymnasium”) i perioden 2005-17. Det er vigtigt at slå fast, at dette benchmark blot er til orientering. Der
er ingen facitliste mht. at det er ”godt nok” at ligge bedre end gennemsnittet, eller at man nødvendigvis har et problem, fordi man ligger dårligere end gennemsnittet. Det er i realiteten arbejdspladsen selv, der skal beslutte om et
resultat er udtryk for, at man har et problem, der bør gøres noget ved eller ej.
2.1.4. Sammenligning med 2014 og 2015
Health Group gennemførte i 2014 en APV og i 2015 en trivselsundersøgelse (MTU), som i hovedtræk ligner 2017-undersøgelsen (MTU er dog uden fysisk arbejdsmiljø). Nogle spørgsmål er gentaget i 2017-undersøgelsen mens andre er
ændret eller tilføjet. De steder, hvor det er muligt, vil data blive sammenlignet med de tidligere undersøgelser, således
at man kan vurdere en eventuel forskel mellem de to undersøgelser. Man skal dog holde sig for øje at halvandet til tre
år er lang tid på en arbejdsplads, og udskiftning af medarbejdere kan i sig selv betyde at et resultat har ændret sig.
Derfor skal man være varsom med at tilegne eventuelle ændringer en direkte effekt af gennemførte tiltag.
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3. KORTLÆGNING AF ARBEJDSMILJØ
3.1. Baggrundsoplysninger
Medarbejderne på Frederiksborg er inddelt efter arbejdsområde/medarbejdergruppe (Tabel 2). 128 ud af 146 ansatte
besvaret skemaet, hvilket svarer til 88%. Til sammenligning er HG-benchmarket på 81%.
Tabel 2: Baggrundsoplysninger. Medarbejdergruppe.
Antal
Svarsvar
procent
Undervisere
110
87%
TAP
12
92%
Ledelse
6
100%
Total APV 2017
128
88%
Total MTU 2015
125
86%
Total APV 2014
114
79%
HG-benchmark
81%
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3.2. Indeklima
Følgende fire figurer viser medarbejdernes oplevelse af forskellige indeklimarelaterede forhold. Procentsatserne i figurerne refererer til andele af medarbejdere, som har svaret ”Altid” eller ”ofte”. Der var endvidere mulighed for at skrive
uddybende kommentarer som fremgår af bilag (Tabel 14).
3.2.1. Temperatur og træk

TEMPERATUR OG TRÆKGENER
Træk

Ofte/altid

Ubehagelig temperatur

33%

25%

18%

30%

2%

0%

Underviser

23%

18%

TAP

0%

Ledelse

14%

8%

5%
2017

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 1: Viser andelen, der ”Ofte” eller ”Altid” oplever ubehagelige temperaturer (høje/lave) i arbejdsrummet og trækgener.

3.2.2. Luftkvalitet og rengøring

LUFTKVALITET OG RENGØRING

Ofte/altid

Dårlig luftkvalitet

Mangelfuld rengøring

58%

21%

24%

18%
7%

Underviser

0%

0%
TAP

24%

24%

17%

12%

0%

Ledelse

2017

2014

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
Figur 2: Viser andelen, der ”Ofte” eller ”Altid” oplever dårlig luftkvalitet og mangelfuld rengøring.

HGbenchmark
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3.2.3. Lys og blænding

LYSFORHOLD
Blænding

Ofte/altid

For lidt lys

12%

17%

17%

8%

2%

0%

Underviser

TAP

12%
3%

Ledelse

10%

2017

9%

10%

9%

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
Figur 3: Viser andelen, der ”Ofte” eller ”Altid” oplever for lidt lys og blænding på arbejdspladsen.

benchmark

3.2.4. Støj

STØJ
Generende passage

Ofte/altid

Generende støj

25%
11%

23%

17%

13%

0%
Underviser

TAP

20%

13%

12%

13%

11%

0%

Ledelse

2017

2014

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
Figur 4. Viser andelen, der ”Ofte” eller ”Altid” oplever støj og generende passage ved arbejdspladsen.

HGbenchmark
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3.3. Fysiske rammer for undervisningslokaler
Figur 5 og Figur 6 viser vurdering af de fysiske rammer for Underviserne. Bemærk at flere medarbejdere fra Ledelsen
også har undervisningsforpligtelser hvorfor de ligeledes har modtaget nedenstående spørgsmål.

FYSISKE RAMMER - UNDERVISNING

I høj/meget høj grad

Skolens fysiske rammer understøtter gode læringsmuligheder

Skolens IT understøtter gode læringsmuligheder

68%
55%

47%

31%

30%

2017

2014

HG-

Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 5. Viser andele der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler at de fysiske rammer og IT understøtter gode læringsmuligheder. Der findes ikke HG-benchmark på ”Skolens IT…”.

FYSISKE RAMMER - UNDERVISNING

I høj/meget høj grad

Tilstrækkelige faciliteter til god undervisning/læring
Trives generelt med indeklimaet i undervisningslokalerne

Lokaler generelt i ordentlig og tidssvarende stand

68%
55%

49%

44%

40%

28%

2017

26%

2014

31%

32%

HG-

Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 6. Viser andele der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” oplever at der er tilstrækkelige faciliteterne til optimal undervisning, at undervisningslokalerne er i tidssvarende stand samt at man trives med indeklimaet i disse.

Medarbejdernes kommentarer til de fysiske rammer for undervisning ses af Tabel 15 i bilaget.
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3.4. Ergonomi og pladsforhold
3.4.1. Tilfredshed med arbejdsstation og pladsforhold
Medarbejdernes tilfredshed med de ergonomiske forhold, herunder arbejdsstation, pladsforhold og indretning ses af
Tabel 3 og Tabel 4.
Tabel 3. Tilfredshed med ergonomiske forhold. OBS! ”ikke relevant” -svar er slettet fra data.
Viser andelen der er ”Tilfredse” eller ”Meget tilfredse”. Værdier 10%-point lavere end HG-benchmark er markeret med rødt.
Her tages forbehold for en decideret sammenligning med 2014 eftersom en væsentligt mindre andel (i 2014) fik mulighed for
at svare på nedenstående spørgsmål.
”Tilfreds/Meget tilfreds”
PC-skærm
Computerens ydeevne
Mus og tastatur
Arbejdsbord
Arbejdsstol
Pladsforhold ved arbejdsstation
Indretning af arbejdsstation

(n=110)
Underviser
97%
80%
94%
90%
90%
78%
81%

(n=12)
TAP
100%
73%
100%
92%
82%
67%
91%

(n=6)
Ledelse
100%
100%
100%
100%
100%
83%
83%

Total Frederiksborg
2017
2014
97%
100%
81%
100%
95%
100%
91%
100%
89%
85%
76%
69%
83%
75%

HGbenchmark
96%
79%
91%
91%
86%
80%
77%

Tabel 4. Tilfredshed med forberedelses- og computerfaciliteter samt lærerværelse.
Viser andelen der er ”Tilfredse” eller ”Meget tilfredse”.
Det er kun Underviserne som har svaret på nedenstående spørgsmål.
”Tilfreds/Meget tilfreds”
Forberedelsesfaciliteter
Computerfaciliteter
Lærerværelse

Total Frederiksborg
2017
2014
78%
77%
84%

HGbenchmark
55%
75%
82%

Medarbejderkommentarer til arbejdsstation og pladsforhold er vist i bilag (Tabel 16).
3.4.2. Ergonomiske belastninger
Figur 7 viser medarbejdernes oplevelse af ergonomisk belastende arbejdsstillinger. Medarbejderkommentarer til ergonomiske belastninger er vist i
Tabel 17 (se bilag).

ERGONOMISKE BELASTNINGER

Procent af medarbejderne

Ofte

7%

8%

Ind i mellem

17%

31%

Sjældent/aldrig

7%
32%

50%

14%
29%

8%
30%

83%
62%

61%

57%

62%

2017

2014

HG-

42%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

Total Frederiksborg Gymnasium

benchmark

Figur 7. Viser andelen, der ”Ofte”, ”Ind i mellem” eller ”Sjældent/Aldrig” oplever ergonomisk belastende situationer i arbejdet.
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3.5. Sikkerhed, arbejdsskader og risiko i arbejdet
3.5.1. Risiko for arbejdsskader og –ulykker
Af Figur 8 fremgår medarbejdernes vurdering af risikoen for arbejdsskader/-ulykker. Medarbejderkommentarer til arbejdsrisiko er vist i Tabel 18 (se bilag).

VURDERING AF RISIKO FOR ARBEJDSSKADER/ -ULYKKER

Procent af medarbejderne

Høj risiko

Moderat risiko

3%
19%

Lav/ingen risiko
2%

5%

4%

20%

19%

19%

77%

75%

77%

2017

2014

HG-

42%

100%
78%
58%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 8. Viser andelen, der vurderer, at risikoen for at blive udsat for en arbejdsskade/-ulykke er ”Høj”, ”Moderat” eller
”Lav/ingen”.

3.5.2. Forekomst af arbejdsskader/-ulykker samt nærved-ulykker
Fire medarbejdere har været udsat for en arbejdsulykke/-skade mens ni har oplevet en nærved-ulykke det forgangne
år (se Tabel 5). Beskrivelser ses af Tabel 19 og Tabel 20 (se bilag).
Tabel 5. Arbejdsskader/-ulykker og nærved-ulykker.

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg
Gymnasium
HG-benchmark

Underviser
TAP
Ledelse
2017
2014

Arbejdsulykker/-skader
Procent
Antal
4%
4
0
0
3%
4
5%
6
5%

Nærved-ulykker
Procent
Antal
7%
8
8%
1
0
7%
9
4%
5
9%
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3.6. Sikkerhed og risiko i arbejdet ved særlige arbejdsforhold
10 medarbejdere arbejder som pedel eller underviser i kemi og har af den årsag svaret på en række spørgsmål der i
større detalje kortlægger sikkerhed og risiko i arbejdet.
3.6.1. Sikkerhed i arbejdet
Tabel 6 viser respondenternes oplevelse af en række forhold/tiltag der har indflydelse på risikoen og sikkerheden i
arbejdet.
Tabel 6. Viser medarbejdernes vurdering af en række forhold der er relateret til sikkerheden i arbejdet.
På nedenstående spørgsmål var det muligt at svare ”Ja”, ”Nej” og ”Ved ikke”. Kun den andel som har svaret ”Ja” vises. Dette
spørgsmål blev ikke stillet i 2014.
"Ja"
Tilstrækkelige hjælpemidler til rådighed
Tilstrækkelige værnemidler til rådighed
Tilstrækkelig instrueret og oplært
Førstehjælpsudstyr til rådighed
Tydelige sikkerhedsafmærkninger

Total Frederiksborg
2017
2014
80%
100%
100%
100%
80%
-

HGbenchmark
58%
81%
88%
85%
71%

3.6.2. Sikkerhedsregler og sikkerhedsforanstaltninger
I forbindelse med spørgsmålene om risikoen og sikkerhed, blev medarbejderne spurgt om deres holdning til sikkerhedsregler og foranstaltninger (se Figur 9).

SIKKERHEDSREGLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Procent af medarbejderne

Dårlige/Kender ikke tilstrækkeligt

Nogenlunde

10%

Helt i top/Gode

11%
22%

90%
67%

-

2017

2014
Total Frederiksborg Gymnasium

HGbenchmark

Figur 9. Viser andelen der vurderer, at sikkerhedsreglerne og sikkerhedsforanstaltninger er ”Helt i top”, ”Nogenlunde”, eller
”Dårlige/Kender ikke”. Dette spørgsmål blev ikke stillet i 2014.
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3.6.3. Arbejdspladsbrugsanvisninger
Figur 10 viser medarbejdernes vurdering af arbejdspladsbrugsanvisninger5.

Arbejdspladsbrugsanvisninger

Procent af medarbejderne

Kender ikke tilstrækkeligt

Dårlige

Nogenlunde

Helt i top/Gode

15%

20%

10%
30%

19%

50%

56%
-

2017

2014
Total Frederiksborg Gymnasium

benchmark
HG-

Figur 10. Viser andele der vurderer kvaliteten af arbejdspladsbrugsanvisninger som ”Gode”, ”Nogenlunde”, ”Dårlige/Kender
dem ikke tilstrækkeligt”.

Generelle kommentarer til sikkerhed på arbejdspladsen fremgår af Tabel 21 (se bilag). Bemærk at alle respondenter
har haft mulighed for at kommenterer på sikkerheden på arbejdspladsen.

5

En arbejdsgiver skal udarbejde arbejdspladsbrugsanvisninger, hvis han/hun har ansatte, der arbejder med stoffer og materialer,
der anses for farlige. Brugsanvisningen, der også kaldes en arbejdspladsbrugsanvisning, skal omhandle de lokale forhold for brugen
af stoffet og materialet.
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3.7. Psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø spiller en betydelig rolle for medarbejdernes trivsel og helbred. I denne APV er der stillet
spørgsmål om: klare mål, indflydelse, balance mellem opgaver og tid, motivation, udviklingsmuligheder, kvalitet, mening, involvering, kollegiale relationer, forhold til skolens ledelse og nærmeste leder, information, værdsættelse/anerkendelse, retfærdighed, tillid, tryghed i ansættelsen, balance mellem arbejde og privatliv samt krænkende adfærd.

3.7.1. Klare mål i arbejdet
Hvis der inden for medarbejdernes aktuelle ressourcer er klare mål i arbejdsopgaverne, er det med til at mindske
sandsynligheden for, at en arbejdsopgave bliver for rutinepræget eller for lidt udfordrende 6. Figur 11 viser medarbejdernes vurdering af klare mål i arbejdet på Frederiksborg.

TILSTRÆKKELIGT KLARE MÅL FOR UNDERVISNING-/ARBEJDSOPGAVER

Ofte/altid

83%

80%
67%

67%
58%

Underviser

TAP

Ledelse

2017

-

-

2016

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 11. Viser andelen, der ”Ofte” eller ”Altid” oplever, at der er tilstrækkeligt klare mål for undervisning-/arbejdsopgaver.

6

AT-vejledning: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø - Arbejdstilsynet, december 2004, elektronisk version 2010.
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3.7.2. Indflydelse
Indflydelse på eget arbejde drejer sig om, i hvilket omfang medarbejderen deltager i tilrettelæggelsen af sit arbejde.
Passende indflydelse på eget arbejde kan være med til at regulere eventuelle belastninger i forbindelse med arbejdet 6.
De psykiske belastninger kan øges, hvis medarbejderne har lav indflydelse på deres arbejde. Medarbejdernes indflydelse på beslutninger om arbejdet og mængden af arbejde ses af Figur 12.

TILSTRÆKKELIG INDFLYDELSE PÅ TILRETTELÆGGELSE AF DAGLIGT ARBEJDE

I høj/meget høj grad

100%
73%

75%

73%

2014

HG-

73%
58%

58%

Underviser

TAP

Ledelse

2017

2016

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 12. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” oplever, at de har tilstrækkelig indflydelse på tilrettelæggelsen
af det daglige arbejde.

Kommentarer til indflydelse og balance fremgår af Tabel 22 (se bilag).
3.7.3. Motivation og udviklingsmuligheder
For at kunne opretholde motivationen og en hensigtsmæssig balance mellem arbejdskrav og medarbejdernes ressourcer er det nødvendigt, at medarbejdernes faglige og personlige evner udvikles gennem uddannelse/efteruddannelse,
gode samarbejdsrelationer og feedback 7. Figur 13 viser oplevelsen af motivation/engagement, udviklingsmuligheder
samt vurderingen af, hvorvidt viden og kompetencer bruges godt i arbejdet.

MOTIVATION OG UDVIKLINGSMULIGHEDER
Motiveret og engageret

I høj/meget høj grad

100%

Mulighed for at udvikle kompetencer

100%

65%

67%

85%

84%

77%

76%

65%

76%
66%

64%

63%

42%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

2017

2016

2014

Total Frederiksborg Gymnasium

HGbenchmark

Figur 13. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler, at de er motiveret og engageret i arbejdet, samt oplever
at der mulighed for at udvikle kompetencer.

7

AT-vejledning: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø - Arbejdstilsynet, december 2004, elektronisk version 2010.
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3.7.4. Kvalitet i arbejdet
Figur 14 viser om medarbejderne føler at de har mulighed for at levere den ønskede kvalitet i arbejdet samt yder en
meningsfuld arbejdsindsats. Endvidere viser Figur 15 hvorvidt underviserne oplever at umotiverede elever påvirker
effekten af undervisningen.

KVALITET OG MENING
Mulighed for at levere den ønskede kvalitet i arbejdet

Yder en meningsfuld arbejdsindsats

I høj/meget høj grad

100%
84%

91%

83%

83%
73%

67%
58%
48%

45%

Underviser

TAP

Ledelse

2017

2016

-

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 14. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” oplever at de har mulighed for levere den ønskede kvalitet, og
yder en meningsfuld arbejdsindsats.

UNDERVISNING PÅVIRKES AF ELEVER MED MANGLENDE MOTIVATION OG LYST TIL AT LÆRE

Procent af medarbejderne

I høj grad

Delvist

I ringe grad

27%

33%

37%

37%

30%
2017

36%
-

-

2015

2014

HG-

Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 15. Viser andelen, der ”I ringe grad”, ”Delvist” eller ”I høj grad” oplever at effekten af undervisningen af din undervisning
påvirkes af elever med manglende motivation og lyst til at lære. Dette spørgsmål er KUN stillet til medarbejdere der underviser.
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3.7.5. Villighed til at anbefale arbejdspladsen
Medarbejdere som føler et engagement i arbejdet, har typisk en energisk og følelsesmæssig tilknytning til deres arbejdsopgaver. Medarbejdernes involvering i arbejdspladsen kan bidrage til at reducere langvarigt sygefravær og arbejdsophør8. Figur 16 viser, i hvilken grad medarbejderne er villige til at anbefale arbejdspladsen til andre.

VIL ANBEFALE ARBEJDSDPLADS TIL ANDRE

I høj/meget høj grad

100%
74%

73%

74%

76%

72%

2017

2016

2014

HG-

58%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 16. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler at de vil anbefale arbejdspladsen til andre.

3.7.6. Retfærdighed
Retfærdighed er et centralt element i den ”Den Sociale Kapital”9. Af Figur 17 ses medarbejdernes vurdering af retfærdighed i arbejdet.

BLIVER GENERELT BEHANDLET RETFÆRDIGT

Procent af medarbejderne

I ringe grad

12%
23%

50%

Delvist

I høj grad

10%

7%

24%

25%

66%

68%

100%
65%
50%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

2017

-

-

2016

2014

Total Frederiksborg Gymnasium

HGbenchmark

Figur 17. Viser andelen, der ”I ringe grad”, ”Delvist” eller ”I høj grad” oplever, at de generelt bliver behandlet retfærdigt på
arbejdet.

Kommentarer til retfærdighed fremgår af Tabel 23 (se bilag).

8

Clausen T. Psychosocial work characteristics, positive work-related states, and labour market outcomes. Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 2010.
9 Olesen KG, Hasle P et al. Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog. Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. København 2008
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3.7.7. Kollegiale relationer
Det betaler sig at arbejde for et godt samarbejde, da dette er en uvurderlig ressource, som spiller en afgørende rolle
for medarbejderes produktivitet, trivsel og helbred 10. Figur 18 viser resultaterne for de kollegiale relationer.

KOLLEGIALE RELATIONER
Godt samarbejde med kolleger
100%

95%
I høj/meget høj grad

85%

Føler sig som en del af et fællesskab
96%

93%
83%

82%

75%

82%

87%

81%

83%

80%

50%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

2017

2016

2014

HG-

Total Frederiksborg Gymnasium

benchmark

Figur 18. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler, at der er et godt kollegialt samarbejde og fællesskab.

KOLLEGIALE RELATIONER
Godt samarbejde på tværs af medarbejdergrupper

Hjælper hinanden med at opnå det bedst mulige resultat

I høj/meget høj grad

100%
83%

87%

85%
76%

75%
65%

58%
50%

17%
Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

2017

2016

-

2014

Total Frederiksborg Gymnasium

HGbenchmark

Figur 19. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler, at der er et godt samarbejde på tværs af medarbejdergrupper og at kolleger hjælper hinanden med at opnå det bedst mulige resultat.

10

Samarbejde og kollegial støtte – Arbejdsmiljø og helbred 2012-20, NFA december 2012.
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3.7.8. Forhold til ledelsen
En god relation til den ledelsen er centralt for trivslen på enhver arbejdsplads. I Figur 20 ses medarbejdernes vurdering
af deres samarbejde og generelle forhold til skolens ledelse. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. viser de samme
spørgsmål for nærmeste leder.

FORHOLD TIL SKOLENS LEDELSE

I høj/meget høj grad

Godt samarbejde med skolens ledelse

Generelt godt forhold til skolens ledelse

78%
69%

58%

57%

58%

Underviser

TAP

84%

76%

69%

67% 67%

Ledelsen tilstrækkelig tilgængelig i det daglige

76%
57%

Ledelse

63%

55%

-

-

71%

64%

2017

2016

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=0)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 20. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler, at der er et godt samarbejde og et generelt godt forhold
til skolens ledelse, samt at ledelsen er tilstrækkeligt tilgængelig i det daglige (fysisk, mail osv). Seks respondenter fra Ledelsen
er sorteret fra.

Medarbejdernes uddybende kommentarer til ledelse framgår af Tabel 24 (se bilag).

3.7.9. Information
For at mindske jobusikkerhed er det vigtigt at inddrage og informere medarbejderne så tidligt som muligt om væsentlige begivenheder.

INFORMATION
Får vigtig information i god tid

I høj/meget høj grad

83%

Får nødvendig information

83%

63%

59%

42%

40%

57%
46%

51%
39%

54%

47%

8%
0%
Underviser

TAP

Ledelse

2017

2016

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 21. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler, at de får tilstrækkelig VIGTIG information om arbejdspladsen, samt får NØDVENDIG information til at klare arbejdet godt.

Medarbejderkommentarer til information ses af
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Tabel 25 (i bilag).

3.7.10. Værdsættelse/Anerkendelse
Anerkendelse har stor betydning for medarbejdernes trivsel i arbejdet. Undersøgelser har vist, at lav anerkendelse kan
medføre lavere tilknytning til arbejdspladsen og et ønske om at skifte arbejde11. Medarbejdernes vurdering af værdsættelse/anerkendelse fremgår af Figur 22 og Figur 23.

VÆRDSÆTTELSE
Værdsat af ledelsen

I høj/meget høj grad

91%

Værdsat af kolleger

89%

83%

82%

75%

80% 84%

75%

58%

51%

Værdsat af elever

50%

52%

50%

25%

0%
Underviser

TAP

Ledelse

2017

2016

-

-

-

-

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 22. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler, at man bliver værdsat af ledelsen, kolleger eller elever.
Seks respondenter fra Ledelsen er sorteret fra ift. ”Værdsat af ledelsen”.

I høj/meget høj grad

ER SELV OPMÆRKSOM PÅ AT AKTIVT ANERKENDE ANDRE FOR EN GOD INDSATS

83%
74%

73%
65%

61%

67%

50%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

2017

2016

2014

Total Frederiksborg Gymnasium

HGbenchmark

Figur 23. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” føler, at de er opmærksomme på selv at anerkende andre.

11

’Kollegial anerkendelse’ – Arbejdsmiljø og helbred 2012-20, NFA december 2012
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3.7.11. Tillid
Tillid mellem ledelse og medarbejdere er centralt for enhver arbejdsplads. Tillid handler bl.a. om, at man frit kan give
udtryk for sine holdninger uden risiko for negative konsekvenser. Det handler også om, at der bliver fulgt op på det,
som bliver meldt ud.

TILLID

I høj/meget høj grad

Man kan stole på udmeldinger fra ledelsen

Ledelsen stoler på at man gør et godt stykke arbejde

83%
64%

63%
55%

54%

50%

70%

65%

62%
44%

46%
35%

Underviser

TAP

Ledelse

2017

2016

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=0)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 24. Viser andelen, der ”I høj grad” eller ”I meget høj grad” stoler på udmeldinger fra ledelsen, samt hvorvidt ledelsen
stoler på medarbejdernes indsats. Seks respondenter fra Ledelsen er sorteret fra.

3.7.12. Tryghed i ansættelsen
I disse år sker der mange forandringer på de danske arbejdspladser, og det er derfor relevant at klarlægge om dette
har indflydelse på medarbejdernes trivsel samt om de føler sig trygge i deres ansættelsesforhold.

TRYGHED I ANSÆTTELSEN

Procent af medarbejderne

I ringe grad
5%

Delvist
5%

8%

27%

I høj grad
2%
18%

2%
18%

4%
17%

80%

81%

80%

2016

2014

HG-

27%
42%
100%

67%

67%
50%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

2017

Total Frederiksborg Gymnasium

benchmark

Figur 25. Viser andelen, der ”I ringe grad”, ”Delvist” eller ”I høj grad” oplever tryghed i ansættelsen.
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3.7.13. Balance mellem arbejde og privatliv
Oplevelsen af ubalance mellem arbejdsliv og privatliv kan udgøre en psykisk belastning. Her er spurgt til, om arbejdet
tager energi fra privatlivet. Det handler altså ikke nødvendigvis om lange arbejdstider, men det kan også være et resultat af det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø.

ARBEJDET TAGER ENERGI FRA PRIVATLIVET

Procent af medarbejderne

Ja, helt sikkert

22%

8%
8%

33%

Til en vis grad

20%

34%

37%

Slet ikke/kun lidt

16%

21%

34%

39%

18%

36%

83%
67%
41%

Underviser

TAP

Ledelse

(n=110)

(n=12)

(n=6)

46%

50%

2017

2016

40%

46%

2014

HG-

Total Frederiksborg Gymnasium

benchmark

Figur 26. Viser andelen, der ”Ja, helt sikkert”, ”Til en vis grad” eller ”Slet ikke/kun lidt” oplever at arbejdet tager energi fra privatlivet.

3.7.14. Balance mellem opgaver og tid til rådighed
Figur 27 viser medarbejdernes oplevelse af overensstemmelse mellem arbejdsopgaver og den tid der er til rådighed.

BALANCE MELLEM OPGAVER OG TID TIL RÅDIGHED

Procent af medarbejderne

I ringe grad

8%
26%

33%

Delvist

I høj grad

23%

30%

50%
46%

46%

46%

67%
27%
Underviser

42%

TAP

30%
Ledelse

2017

24%
-

-

2016

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 27. Viser andelen, der ”I ringe grad”, ”Delvist” eller ”I høj grad” oplever at der er balance mellem opgaver og den tid der
er til rådelighed. Der findes ikke HG-benchmark på dette spørgsmål.

Kommentarer til indflydelse og balance fremgår af Tabel 22 (se bilag).
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3.7.15. Krænkende adfærd
Arbejdstilsynet definerer mobning som gentagne, krænkende handlinger, som virker sårende eller nedværdigende12.
Undersøgelser fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at ca. 12% på danske arbejdspladser har oplevet
en form for mobning13. På grund af en større detaljeringsgrad i spørgsmålene er forekomsten højere i HG-benchmarket, idet ca. 28% har oplevet en episode inden for det seneste år (jf. Tabel 7).

Af og til

Jævnligt14

Tabel 7. Krænkende adfærd seneste 12 måneder.
Alle ”Jævnlige” episoder samt værdier 10%-point over HG-benchmark er markeret med rødt.

Total

Fra leder
Fra kolleger
Fra elever
Fra forældre
Mindst én forekomst
Fra leder
Fra kolleger
Fra elever
Fra forældre
Mindst én forekomst
Mindst én forekomst15

(n=110)

(n=12)

(n=6)

Total Frederiksborg Gymnasium

Underviser
1%
1%
2%
6%
6%
9%
2%
17%

TAP
17%
8%
8%
25%

Ledelse
-

2017
1%
1%
2%
5%
7%
9%
2%
17%

2015
1%
1%
1%
6%
7%
6%
3%
18%

2014
1%
2%
1%
4%
14%
9%
4%
2%
23%

HGbenchmark
1%
1%
1%
0%
3%
12%
12%
8%
2%
25%

19%

25%

-

19%

18%

26%

28%

Total Frederiksborg Gymnasium

HGbenchmark
96%
92%
81%
79%
87%

Beskrivelser til krænkende/sårende adfærd fremgår af Tabel 26 (se bilag).
3.7.16. Generel tilfredshed med arbejde og arbejdsplads
Tabel 8 viser medarbejdernes generelle tilfredshed med job og arbejdsmiljø.
Tabel 8. Tilfredshed med job og arbejdsmiljø. Andel "tilfreds/meget tilfreds"16.
Resultater 10%-point lavere end HG-benchmarket er markeret med rødt.
(n=110)
"Tilfreds/Meget tilfreds"
Underviser
Job som helhed
95%
Måden kompetencer bruges på
91%
Måden skolen ledes på
77%
Fysisk arbejdsmiljø
82%
Psykisk arbejdsmiljø
82%

(n=12)

(n=6)

TAP
100%
92%
75%
100%
92%

Ledelse
100%
100%
100%
100%

2017
95%
91%
77%
84%
84%

2015
97%
94%
90%
78%
93%

2014
98%
91%
75%
68%
75%

Kommentarer til den generelle tilfredshed fremgår af Tabel 27 (se bilag).

12

AT-vejledning: Håndbog om psykisk arbejdsmiljø - Mobning og seksuel chikane. Arbejdstilsynet, december 2004, elektronisk version 2010.
13 Arbejdsmiljø og Helbred 2012-20. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). 2012.
14 ”Jævnligt” refererer til krænkende hændelser der forekommer ”dagligt”, ”ugentligt” eller ”månedligt” mens ”Af og til” er episoder som forekommer mindre hyppigt end ”månedligt”.
15 Medarbejdere kan i deres besvarelser have angivet flere kilder til krænkende adfærd. Procentsatserne kan ikke lægges sammen,
og omregnes derfor til et samlet antal med ”mindst én kilde til krænkende adfærd”. F.eks. Hvis en medarbejder har angivet en episode for både kolleger og leder, vil dette i det gule felt tælle som én medarbejder.
16 I dette spørgsmål er der ikke mulighed for at sætte kryds i ”delvist” eller anden form for midterkategori. Der er således kun fire
svarkategorier: Meget tilfreds – Tilfreds – Utilfreds – Meget utilfreds. Man kan dermed udlede, at de som ikke har svaret ”Meget
tilfreds/tilfreds” er utilfredse.
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3.8. Sygefravær og helbred
3.8.1. Selvrapporteret sygefravær
Formålet med afsnittet om sygefravær er ikke at vurdere omfanget af medarbejdernes sygefravær, men at vurdere
om arbejdsmiljøet er medvirkende til at medarbejderne bliver syge. I forlængelse af spørgsmålet om omfanget af sygefravær, har medarbejderne vurderet, hvorvidt faktorer i arbejdsmiljøet har haft indvirkning på sygefraværet (se Tabel 9).

SELVRAPPORTERET SYGEFRAVÆR

Antal sygedage pr. ansat pr år

Sygefravær (antal dage)

3,1

3,1

3,8

4,6

3,8

3,1
1,7

Underviser

Sygefravær (uden langtids)

TAP

3,1

1,7

Ledelse

2017

2,4

2,4

3,3

2016

3,6

2,8

2014

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 28. Viser gennemsnitligt selvrapporteret sygefravær de seneste 12 måneder. Ingen medarbejdere har haft langtidssygefravær (>30 dage) det forgangne år.
Tabel 9. Årsager til sygefravær. Andel, som har svaret ”ja, helt sikkert” eller ”ja, til en vis grad”.

Stor arbejdsmængde/tidspres
Arbejdsrelateret stress
Indeklima
Ubekvemme arbejdsstillinger
Ensidigt, gentaget arbejde
Ringe indflydelse
Ringe kollegial støtte og feedback
En arbejdsulykke/-skade
Jobusikkerhed
Manglende udviklingsmuligheder
Konflikter eller mobning
Lav motivation
Mindst én årsag17

(n=110)

(n=12)

(n=6)

Underviser
14%
9%
4%
1%
1%
18%

TAP
8%
8%
8%
8%
8%
8%
25%

Ledelse
-

Total Frederiksborg Gymnasium
2017
13%
9%
4%
2%
1%
1%
1%
18%

2015
10%
10%
3%
1%
1%
1%
15%

2014
18%
16%
7%
1%
1%
2%
1%
4%
25%

HGbenchmark
19%
15%
10%
2%
1%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
3%
24%

Tabel 28 viser medarbejderkommentarer vedrørende sygefravær og arbejdsmiljø (se bilag).

17

Medarbejdere kan have angivet flere årsager til sygefravær. Derfor kan procentsatserne ikke lægges sammen.
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3.8.2. Selvvurderet helbred
Selvvurderet helbred er et stærkt mål til at forudsige senere sygefravær. Personer, der vurderer deres helbred som
dårligt har generelt højere sygefravær18.

SELVVURDERET FYSISK HELBRED OG PSYKISK VELBEFINDENDE
Fysisk helbred

Godt/meget godt

85%

83%

Underviser

83%

83%

TAP

83%

Psykisk velbefindende

83%

Ledelse

84%

83%

2017

86%

81%

86%

2016

79%

2014

85%

83%

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 29. Viser andelen, der vurderer deres fysiske helbred og psykiske velbefindende som ”Godt” eller ”Meget Godt”.

3.8.3. Symptomer de fire foregående uger
Tabel 10 viser forekomsten af symptomer de foregående fire uger for medarbejderne på Frederiksborg.
Tabel 10. Forekomst af symptomer. Andel "Noget af tiden" eller oftere.
10 %-point højere end HG-benchmark er markeret med rødt.

Hovedpine
Smerter i ryg, nakke eller skulder
Smerter andre steder i kroppen

18Arbejdsmiljø

(n=110)

(n=12)

(n=6)

Underviser
12%
16%
14%

TAP
25%
25%
33%

Ledelse
0%
0%
0%

Total Frederiksborg Gymnasium
2017
13%
16%
15%

2015
9%
25%
12%

2014
11%
26%
12%

HGbenchmark
15%
26%
16%

og helbred 2012-20, J. Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, dec. 2012.
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3.8.4. Stress
Stress er et kompliceret problem uden entydig definition, men som danske arbejdspladser har stigende fokus på.
Stress kan betegnes som en belastningstilstand hvor kravene fra omgivelserne overstiger individets ressourcer 19.
Ifølge en nyligt publiceret undersøgelse20 angiver 15% af den arbejdende befolkning at de ”hele tiden” eller ”ofte” føler sig stressede. Health Group har udviklet en metode, hvor der spørges til om stress er et problem for den enkelte.
På den måde kommer man indtil kernen af stressproblematikken, nemlig om det er et problem eller ej. Det bør understreges, at spørgsmålet går på stress i al almindelighed og ikke blot arbejdsrelateret stress. Således kan resultatet også
afspejle faktorer uden for arbejdspladsen.

OPLEVER STRESS SOM ET PROBLEM

Procent af medarbejderne

I stort omfang

14%

I moderat omfang

17%

27%

I begrænset omfang/Slet ikke

13%

9%

23%

26%

63%

65%

2017

2016

13%

10%
23%

34%

100%
83%
59%

Underviser

TAP

Ledelse

53%

2014

66%

HG-

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Total Frederiksborg Gymnasium
benchmark
Figur 30. Viser andelen, med opfattelsen af stress som et problem. Respondenten kan svare på en skala fra 1-5 (”Slet ikke/I
begrænset omfang” (1-2), ”I moderat omfang” (3) og ”I stort omfang” (4-5)).

19

Stressforeningen.dk. Fakta om stress.
og helbred 2012-20, J. Kristiansen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, dec. 2012.

20Arbejdsmiljø
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3.8.5. Trivsel
WHO-5 er et valideret redskab, som kan anvendes som et mål for generel trivsel eller velbefindende. WHO-5 måler
graden af positive oplevelser 2 uger forud for undersøgelsen. Gennemsnittet for befolkningen som helhed er 68 pointtal21, men ved pointtal under 50 er der øget risiko for depression, eller det er et udtryk for en længerevarende stressbelastning.

TRIVSEL DE FOREGÅENDE 2 UGER

Procent af medarbejderne

Lidt af tiden/På intet tidspunkt
2%

5%

Omkring halvdelen af tiden

Hele tiden/Det meste af tiden
2%

8%

22%

21%
38%

32%
44%
48%

77%
56%

66%
48%
30%

Godt humør

Rolig og afslappet

Aktiv og energisk

Frisk og udhvilet

Dagligdag interessant

Figur 31. Viser andelen, der ”Hele tiden/Det meste af tiden”, ”Omkring halvdelen af tiden” eller ”Lidt af tiden/På intet tidspunkt” har haft positive oplevelser.

Tabel 11. Trivselsindeks. Afdeling.
Score lavere end 50 er markeret med rødt.
Gennemsnitlig
trivselsindeks
Underviserne
67
TAP
67
Ledelse
73
Total Frederiksborg
68

3.9. Afsluttende kommentarer
Afsluttende kommentarer til undersøgelsen fremgår af Tabel 29 (se bilag).

21

https://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/874C7A337C5F4450B55476CA535461E3.ashx
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4. SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER
4.1. Fysisk arbejdsmiljø
Kortlægningen af det fysiske arbejdsmiljø på Frederiksborg har vist, at der sammenlignet med 2014 er en lavere forekomst af gener med indeklimaet. I tråd hermed ses, at den overordnede tilfredshed med fysisk arbejdsmiljø er på
84%, til sammenligning var niveauet i 2014 på 68% og HG-benchmarket på 79%.
Der er dog også resultater, som Frederiksborg med fordel kan arbejde for at forbedre. De mest bemærkelsesværdige
resultater listes nedenfor.




58% af TAP’erne oplever hyppigt mangelfuld rengøring.
33% af TAP’erne rapporterer at træk forekommer hyppigt.
Kun 67% af TAP’erne er tilfredse med pladsforhold ved arbejdsstation

4.2. Psykisk arbejdsmiljø
Kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø på Frederiksborg har vist at 84% overordnet set er tilfredse med dette.
Dette er højere end i 2014 (75%) men lavere end i 2015 (93%). Som tidligere år bør de kollegiale relationer fremhæves
som særligt positive, endvidere er forekomsten af krænkende episoder væsentligt lavere end i 2014 og benchmarket.
73% er ”i høj grad” villige til at anbefale andre at søge en stilling på arbejdspladsen, hvilket er omtrent på niveau med
tidligere undersøgelser og HG-benhcmarket.
Der er dog også resultater, som Frederiksborg med fordel kan arbejde for at forbedre. I det følgende bliver der redegjort for disse områder.

AFDELINGS- OG GRUPPESPECIFIKKE RESULTATER
Resultater fra en APV bør altid drøftes med medarbejderne, men især i de arbejdsområder/medarbejdergrupper med
mindre gode resultater (især Underviserne) bør ledelsen tage initiativ til at der bliver indledt en dialogbaseret proces
med de involverede medarbejdere, således at der i en konstruktiv atmosfære kan arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø og trivsel generelt. I og med at enkelte parametre ligger lavere end benchmarket (bl.a. motivation og mulighed
for at levere den ønskede kvalitet), bør en proces, der er varetaget af en ekstern konsulent, overvejes. I og med at eksempelvis ledelsen er en del af det organisatoriske system, kan det være vanskeligt for en leder at påtage sig en objektiv rolle som processtyrer for en nødvendig udviklingsproces. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at tilknytte en ekstern konsulent til at igangsætte den positive udviklingsproces med fokus på at udarbejde konkrete og implementerbare handlingsplaner samlet set eller for de enkelte medarbejdergrupper.

ARBEJDSKRAV
Det fremgår at flere medarbejdere, i særdeleshed Underviserne, stadig oplever en ubalance mellem arbejdsopgaverne
og den tid der er til rådighed, ligesom balancen mellem arbejde og privatliv og opfattelsen af stress som problem ligger på den uhensigtsmæssige side af benchmarket. Desuden ses at arbejdsmængde/arbejdsrelateret stress stadig er
den primære årsag til sygefravær det forgangne år, om end forekomsten er lavere end HG-benchmarket.
Forebyggelse af arbejdsrelateret stress er i høj grad en ledelsesmæssig opgave. Ledelsen bør løbende vurdere om der
er den rette balance mellem medarbejderressourcer og arbejdsopgaver. Jævnlige MU-samtaler kan give indsigt og
bruges til at justere arbejdets tilrettelæggelse. Såfremt det ikke allerede er til stede, kan det også overvejes at indføre
en stresspolitik med redskaber til stresshåndtering. Hvis en stresspolitik allerede findes, kan der arbejdes med at bevidstgøre denne hos medarbejderne, samt sikre at politikken og dens redskaber er fyldestgørende og virker efter hensigten.
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Endelig anbefales det, at man i de enkelte afdelinger på baggrund af APV’ens resultater diskuterer arbejdsmængde og
arbejdspres, og således via en dialogbaseret fremgangsmåde inddrager både medarbejdere og ledelse i afhjælpning og
forebyggelse af stressrelaterede problemer.

TILLID OG SAMARBEJDE
Et tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere og ledelse er helt centralt for trivslen på en arbejdsplads 22. Tillid og
samarbejde udgør således de to elementer af ”virksomhedens sociale kapital”, hvor det tredje omhandler retfærdighed. Undersøgelsen har vist, at Underviserne på Frederiksborg har lavere grad af tillid til ledelsens udmeldinger sammenlignet med benchmarket. Ligeledes vurderes samarbejdet med skolens ledelse dårligere end benchmarket, hvilket
understøttes at medarbejderkommentarer. Det er Health Groups anbefaling, at ledelsen nøje bør overveje, hvad man
kan gøre for at forbedre tilliden og samarbejdet. En løsning kunne være at fokusere på kommunikationen og informationsniveauet (herunder ”klare mål”), da det er vores vurdering, at bedre og relevant information, der bliver fuldt op
på, kan være nøglen til at genvinde noget af tilliden.

22

Olesen KG, Hasle P et al. Virksomhedens sociale kapital. Hvidbog. Arbejdsmiljørådet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. København 2008
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4.3. Sygefravær og helbred
Det er lovpligtigt at inddrage sygefravær i APV-arbejdet23. Det er ikke sygefraværet som sådan, men arbejdsmiljøets
indvirkning på sygefraværet, der skal tages stilling til.
Medarbejdernes gennemsnitlige selvrapporterede sygefravær på 3,1 dage/år er lidt lavere end HG-benchmarket (4,6
dage/år). 18% af medarbejderne mener at arbejdsmiljøet har fremprovokeret sygefravær det forgangne år (benchmark = 24%). Primære årsager til arbejdsrelateret sygefravær, er ligesom ved forrige undersøgelse, stress (9%) og stor
arbejdsmængde/tidspres (13%). I denne henseende ses at 13% mener at stress er et stort problem.
Medarbejderne har generelt et godt fysisk helbred og psykisk velbefindende og en relativt lille andel (sammenlignet
med HG-benchmarket) rapporterer om symptomer på nedslidning (hovedpine og smerter). Den gennemsnitlige trivselsscore er på 68, hvilket er i overensstemmelse med landsgennemsnittet.
Resultaterne fra helbredsafsnittet understøtter således den tidligere nævnte anbefaling om at ledelsen løbende bør
vurdere medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel, herunder om der er den rette balance mellem arbejdsopgaver og
medarbejderressourcer.

23

At-vejledning D.1.1. Arbejdspladsvurdering. Juli 2010.
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4.4. Risikoprofil
Health Group har lavet en opgørelse over hvor mange medarbejdere der falder ind under hver af de evidensbaseret
risikofaktor24 på tidspunktet for undersøgelsen (Tabel 12). Beskrivelse af modellen, tabeller og figur ses på næste side.
Tabel 12. Oversigt over Risikofaktorer.
Risikofaktor
Sygefravær de seneste 12 mdr.
Stress
Arbejdsrelateret sygefravær de seneste 12 mdr.
Lav indflydelse kontra højt arbejdstempo
Hyppig smerter de seneste 4 uger
Krænkende episode de seneste 12 mdr.
Enten ergonomisk belastning eller risiko i arbejdet
Tilfredshed med fysisk arbejdsmiljø
Tilfredshed med psykisk arbejdsmiljø
Trivsel WHO-5

Grænse
≥30 dage
Skala 1-5, vurdering > 3
Mindst én årsag
Begge parametre opfyldt
Mindst en smerte
Mindst én episode ”jævnligt”
Ofte/Høj risiko
Meget utilfreds
Meget utilfreds
≤35

Antal medarbejdere pr. faktor
0
17
23
4
6
2
10
1
2
3

RISIKOPROFIL

Procent af medarbejderne

3 eller flere risikofaktorer

1-2 risikofaktorer

Ingen risikofaktorer

4%

8%

4%

32%

25%

30%

100%
65%

67%

Underviser

TAP

66%

Ledelse

(n=110)
(n=12)
(n=6)
Figur 32. Viser andelen med ”Ingen”, ”1-2” eller ”3 eller flere” risikofaktorer.

Tabel 13. Økonomisk konsekvens for højrisikogruppen (3 eller flere risikofaktorer) p.a.
Direkte
Afledte
omkostninger25
omkostninger26
Økonomisk konsekvens p.a.
kr.
1.899.141
kr.
3.798.281
Ved blot 3%-point forbedring p.a.
kr.
440.601
kr.
881.201

2017
Total Frederiksborg
Gymnasium

Totale
omkostninger27
kr.
5.697.422
kr.
1.321.802

24

http://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/01-arbejdstilsynet/arbejdsmiljoeforskningsfonden/afrapporterede-stoetteprojekter/virkemidler-i-arbejdsmiljoet/bundlinjen1pdf.ashx
25 Andel i højrisikogruppen x 1665 arb. timer x gns. Løn (kr. 200 antages) = Direkte omkostninger
(37 timer ugentligt hele året med 5 ugers ferie, samt fri på søn- og helligdage = 1665 timer p.a.)
26 Direkte omkostninger x 2 = Afledte omkostninger
27 Direkte omkostninger + Afledte omkostninger = Totale omkostninger
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RISIKOPROFIL
Risikoen for fysisk og psykisk nedslidning og uhensigtsmæssige påvirkninger i det daglige stiger i takt med antallet af
risikofaktorer. Det er åbenlyst at kemikalier/farlige stoffer og faktorer i det fysiske arbejdsmiljø kan have negativ effekt på medarbejdernes helbred, men da der er sket en markant stigning i de videns baserede jobs, sker der også en
stigning i de psykiske belastninger på medarbejderne. Med inspiration fra de evidensbaserede risikofaktorer 28 har
Health Group A/S udarbejdet en model til at beregne risikoprofilen på Frederiksborg. Medarbejdere som i høj grad
udsættes for belastninger fra disse faktorer har en øget risiko for somatiske sygdomme, især hjertekarsygdomme.
Figur 32, viser hvor stor en andel af medarbejderne der har 3 eller flere risikofaktorer, og dermed er i risikogruppen
for længerevarende sygefravær eller arbejdsophør.
Vi giver i Tabel 13 et billede af konsekvensen af Frederiksborg’s risikoprofil gennem et kvalificeret skøn over de direkte
og de afledte omkostninger ved arbejdsmiljøproblemer, som kan anvendes når man drøfter hvordan der skal følges op
på undersøgelsen. Økonomien skal ikke afgøre, om et givent problem skal løses eller ej. Derimod kan dette skøn være
med til at klargøre hvilke problemer der kan være god økonomi i at prioritere. Det kan også være et argument for at
afsætte de rette ressourcer til den gode løsning, i stedet for at bruge tid og penge på lappeløsninger.
Fravær er dyrt, da arbejdspladsen udbetaler løn til den fraværende, men mangler den arbejdsindsats, som den fraværende skulle have leveret. Derfor er lønnen en ren omkostning. Hvis fraværet bliver langvarigt, er refusionen hertil i
forhold til de reelle omkostninger stadig lavere. Hvis der er tale om arbejdsbetinget fravær er der tale om omkostninger, som man har mulighed for at undgå, hvis man løser og forebygger arbejdsmiljøproblemerne. Selv om man fra
virksomhedens side kan have meget fokus på fravær og sætter tiltag i værk, så er det sjældent at de afledte omkostninger ved dårligt arbejdsmiljø og arbejdsbetinget fravær medregnes. Der kan være mange forskellige afledte omkostninger. Bl.a. tiden lederen skal bruge på at håndtere fraværet, herunder finde afløser, overarbejde for kolleger, service
der ikke bliver leveret pga. fravær, tiden til fraværssamtaler, AMU’s tid til at anmelde, undersøge og analysere en
pludselig hændelse, og ikke mindst produktivitetstabet.
Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et liv uden nedslidning og et sikkert og sundt arbejde, men der er også
penge og god økonomi i at arbejde strategisk med arbejdsmiljøet. For at skabe et strategisk sundt arbejdsmiljø er man
nødt til at se på de fysiske, kulturelle og sociale omgivelser vi påvirkes af. F.eks. afhænger oplevelsen af smerte af
hvordan vi har det på jobbet og derhjemme, og om vi er bange for at smerten er et tegn på noget alvorligt. 29

28

http://arbejdstilsynet.dk/~/media/at/at/01-arbejdstilsynet/arbejdsmiljoeforskningsfonden/afrapporterede-stoetteprojekter/virkemidler-i-arbejdsmiljoet/bundlinjen1pdf.ashx
29 http://www.jobogkrop.dk/Ondt-i-muskler-og-led/Smerter-har-mange-aarsager/Den-bio-psyko-sociale-model
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4.5. Vigtigste indsatsområder
I nedenstående figur skitseres kort Health Groups forslag til områder, som bør laves detaljerede handlingsplaner for i
Frederiksborg’s arbejdsmiljøindsats. Handlingsplaner er næste skridt når arbejdsmiljøet er blevet kortlagt. En handlingsplan skal opfattes som en prioritering af de problemer, som er kortlagt i APV’en. Det er vigtigt at prioritere, da
man ikke kan arbejde med alle områder på én gang. Ifølge Arbejdstilsynet 30 skal der eksistere retningslinjer for, hvem
der har ansvaret for gennemførelse af handlingsplanens forskellige dele. Dette bør ske som noget af det første. De
forskellige indsatsområder er vist i prioriteret rækkefølge, og det anbefales først og fremmest at fokusere kræfterne
på områderne med første prioritet.

PSYKISK ARBEJDSMILJØ

FØRSTE PRIORITET

ANDEN PRIORITET

AFDELINGS- OG GRUPPESPECIFIKKE RESULTATER

GENERELT



Arbejde med resultaterne på medarbejdergruppeniveau





Fokus på positive resultater

Inddrage APV-resultater i den årlige arbejdsmiljødrøftelse

TILLID, SAMARBEJDE OG INFORMATION


Fokus på at forbedre tilliden til ledelsens udmeldinger



Forbedre samarbejdet og det generelle forhold til
skolens ledelse



Tydelig kommunikation og rettidig information

FYSISK ARBEJDSMILJØ

ARBEJDSTEMPO


Fokus på balance mellem opgaver og tid til rådighed



Sikre tilgængelige værktøjer til stresshåndtering

INDEKLIMA OG PLADSFORHOLD TAP
MEDARBEJDERKOMMENTARER


Vurdere om medarbejderkommentarer skal give anledning til forbedringer på det fysiske arbejdsmiljø

30Arbejdspladsvurdering.



Vurdering af rengøring, træk og pladsforhold for
TAP’erne

AT-vejledning D.1.1., Juli 2010. fra www.at.dk
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4.6. Arbejdet med handlingsplaner
Arbejdet for et godt arbejdsmiljø er, som antydet i forrige afsnit, ikke gjort med denne kortlægning. Det er vigtigt at se
på denne APV som en del af en større proces, der som nævnt omhandler både udarbejdelse af handlingsplan (prioritering) og ikke mindst opfølgning. En central del af processen er ledelse og styring. I nedenstående afsnit er der et par
gode råd til at sikre en god proces.
Kommunikation af resultater: Det er vigtigt at kortlægningens resultater aktivt kommunikeres ud f.eks. via møde, intranet mv., sådan at alle medarbejdere har mulighed for at forholde sig til APV’ens resultater og fokusområder. En god
og veltilrettelagt kommunikation om kortlægningen, handlingsplanerne og det videre forløb er med til at sikre, at alle
oplever en sammenhæng mellem spørgeskema, rapport og den efterfølgende proces.
Indsatsområder: Udvælgelsen af indsatsområder skal forankres både på ledelses- og medarbejderniveau, hvilket ikke
betyder at alle skal deltage aktivt i denne udvælgelse. Arbejdsmiljøorganisationen er det oplagte forum. Her er det
centralt at synliggøre udvælgelsen og evt. begrundelser for hvorfor denne udvælgelse og prioritering er valgt. Ellers
kan det være svært for medarbejderne at føle ejerskab for handlingsplanerne, og dermed er der risiko for at der opstår modstand mod indsatsen.
Løse problemer: Efter udarbejdelse af handlingsplanerne, gælder det om at finde mulige løsninger for de udvalgte indsatsområder. Her handler det dels om at prioritere, men ikke mindst om at komme i gang med at handle. Der kan
være mange forskellige typer løsninger. Prioritering handler først og fremmest om at beslutte rækkefølge og placere
ansvaret for at gennemføre løsningerne. For at komme godt fra start kan det være en god ide at plukke de lavthængende frugter først, dvs. de løsninger som virksomheden kan gennemføre her og nu, uden bevillinger og eksterne konsulenter. Desuden kan løsningen på et fokusområde befinde sig på forskellige niveauer (individ-, gruppe-, ledelses- og
organisationsplan). Det er afgørende for succesen, at virksomheden finder det rette niveau. En central pointe er dog,
at de løsninger, der skal gennemføres skal have en klar ansvarsfordeling. Ligeledes kan jævnlige statusmøder være en
god lejlighed til at se hvad, der har virket, og hvilke problemstillinger, der stadig kræver en indsats. Dette arbejde er
vigtigt, da det gør virksomheden endnu bedre til at arbejde med trivsel og arbejdsmiljø, og derved kan man lære at
vurdere, hvad der kan lade sig gøre og hvordan.

4.7. Slutkommentar
Denne APV og anbefalinger er udtryk for Health Groups faglige vurdering på baggrund af medarbejdernes besvarelser.
Som ekstern samarbejdspartner har Health Group ikke kendskab til den dybereliggende kultur på Frederiksborg. Der
er som følge heraf ikke taget højde for traditioner og normer, men udelukkende vurderet på baggrund af de svar og
kommentarer, medarbejderne har afgivet. Særlige omstændigheder på Frederiksborg kan fordre, at andre tiltag end
de nævnte ønskes prioriteret. Dette er naturligvis en beslutning, som skal træffes internt på Frederiksborg.
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5. BILAG
5.1. Handlingsplanskemaer
På de følgende sider følger en række blanke handlingsplanskemaer til udfyldelse og ajourføring. Disse kan anvendes af
eksempelvis AMU, afdelingsledere, HR/personaleafdeling til registrering af handlingsplaner.
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Udfyldt (dato):_________
Hvilken prioritering har handlingsplanen (høj, moderat, lav):_________

HANDLINGSPLAN
Tema for handlingsplan:

MÅL FOR HANDLINGSPLAN: (BESKRIV DET MÅL VI GERNE VIL OPNÅ, OG HUSK PÅ AT DET SKAL VÆRE REALISTISK OG MÅLBART)

KRITERIER: (…FOR HVORNÅR MÅLET ER OPNÅET)

BARRIERER: (HVAD STÅR I VEJEN FOR SUCCES?)

AKTIVITET + BESKRIVELSE HVAD VIL VI
GØRE FOR AT OPNÅ MÅLET?
RESSOURCER TID, STED
(Se evt. anbefalingerne)
OG OMKOSTNINGER

ANSVARLIG

DEADLINE/ OPFØLGNINGS-DATO

INFORMATION HVEM
SKAL ORIENTERES?

1)

2)

3)

KOMMENTARER VED OPFØLGNING/DEADLINE:
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Udfyldt (dato):_________
Hvilken prioritering har handlingsplanen (høj, moderat, lav):_________

HANDLINGSPLAN
Tema for handlingsplan:

MÅL FOR HANDLINGSPLAN: (BESKRIV DET MÅL VI GERNE VIL OPNÅ, OG HUSK PÅ AT DET SKAL VÆRE REALISTISK OG MÅLBART)

KRITERIER: (…FOR HVORNÅR MÅLET ER OPNÅET)

BARRIERER: (HVAD STÅR I VEJEN FOR SUCCES?)

AKTIVITET + BESKRIVELSE HVAD VIL VI
GØRE FOR AT OPNÅ MÅLET?
RESSOURCER TID, STED
(Se evt. anbefalingerne)
OG OMKOSTNINGER

ANSVARLIG

DEADLINE/ OPFØLGNINGS-DATO

INFORMATION HVEM
SKAL ORIENTERES?

1)

2)

3)

KOMMENTARER VED OPFØLGNING/DEADLINE:
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Udfyldt (dato):_________
Hvilken prioritering har handlingsplanen (høj, moderat, lav):_________

HANDLINGSPLAN
Tema for handlingsplan:

MÅL FOR HANDLINGSPLAN: (BESKRIV DET MÅL VI GERNE VIL OPNÅ, OG HUSK PÅ AT DET SKAL VÆRE REALISTISK OG MÅLBART)

KRITERIER: (…FOR HVORNÅR MÅLET ER OPNÅET)

BARRIERER: (HVAD STÅR I VEJEN FOR SUCCES?)

AKTIVITET + BESKRIVELSE HVAD VIL VI
GØRE FOR AT OPNÅ MÅLET?
RESSOURCER TID, STED
(Se evt. anbefalingerne)
OG OMKOSTNINGER

ANSVARLIG

DEADLINE/ OPFØLGNINGS-DATO

INFORMATION HVEM
SKAL ORIENTERES?

1)

2)

3)

KOMMENTARER VED OPFØLGNING/DEADLINE:
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Udfyldt (dato):_________
Hvilken prioritering har handlingsplanen (høj, moderat, lav):_________

HANDLINGSPLAN
Tema for handlingsplan:

MÅL FOR HANDLINGSPLAN: (BESKRIV DET MÅL VI GERNE VIL OPNÅ, OG HUSK PÅ AT DET SKAL VÆRE REALISTISK OG MÅLBART)

KRITERIER: (…FOR HVORNÅR MÅLET ER OPNÅET)

BARRIERER: (HVAD STÅR I VEJEN FOR SUCCES?)

AKTIVITET + BESKRIVELSE HVAD VIL VI
GØRE FOR AT OPNÅ MÅLET?
RESSOURCER TID, STED
(Se evt. anbefalingerne)
OG OMKOSTNINGER

ANSVARLIG

DEADLINE/ OPFØLGNINGS-DATO

INFORMATION HVEM
SKAL ORIENTERES?

1)

2)

3)

KOMMENTARER VED OPFØLGNING/DEADLINE:
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5.2. Spørgeskema
Intromail til medarbejderne:

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV) 2017
Frederiksborg Gymnasium
Kære medarbejder
Der bliver med denne undersøgelse givet mulighed for, at du som medarbejder kan sætte fokus på de arbejdsmiljømæssige forhold.
APV’en har til formål at vurdere, hvor tilfreds du er med din arbejdsplads, og identificere evt. problemstillinger vedrørende det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Din besvarelse er derfor en uvurderlig hjælp i bestræbelserne på løbende at arbejde systematisk med at forbedre arbejdspladsen. Samtidig har alle virksomheder pligt til at gennemføre en skriftlig APV mindst hver tredje år, og det er desuden en pligt for de ansatte at deltage aktivt i forbedringen af arbejdsmiljøet. Derfor vil vi sætte pris på, hvis du vil bruge ca. 15
min på at udfylde skemaet.
Undersøgelsen er anonym og data behandles fortroligt. For at sikre anonymiteten, udføres APV’en af det
eksterne konsulent- og analysefirma Health Group A/S. Data vil ikke blive vist på individniveau, men KUN på
gruppeniveau. Det sikrer, at den enkelte medarbejder ikke kan genkendes.
Du finder APV'en her: [SURVEY_LINK]
OBS! Linket er personligt, og må ikke videresendes.
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BAGGRUNDSOPLYSNINGER
De næste spørgsmål har til formål at kortlægge enkelte baggrundsoplysninger. Vi skal endnu en gang indskærpe, at data ikke vil
blive vist på individniveau.
[Her har vi brug for en opdeling af jeres gymnasie på en måde, som giver mening for jer.]

1.a. Hvilken medarbejdergruppe tilhører du?





Underviser
TAP
Ledelse
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INDEKLIMA
I det følgende beder vi dig vurdere en række forhold ved det fysiske arbejdsmiljø. Du vil opleve, at nogle af forholdene måske ikke
gør sig gældende i dit job. I de tilfælde beder vi dig sætte kryds i ”Aldrig”.
Arbejder du i flere lokaler, så vurder ud fra det lokale du primært arbejder i på nuværende tidspunkt.
Der er mulighed for at skrive uddybende kommentarer og evt. lokalenummer i kommentarfeltet nederst.
Altid

Ofte

Ind i mellem

Sjældent

Aldrig

2.

Oplever du ubehagelig temperatur i dit arbejdsrum (f.eks.
meget høje eller lave temperaturer)?











3.

Er der trækgener?











4.

Generes du af dårlig luftkvalitet (tung og stillestående luft)?











5.

Er rengøringen mangelfuld?











6.

Er der for lidt lys på din arbejdsplads?











7.

Blænder det fra lysarmaturer eller vinduer?











8.

Oplever du generende støj fra personer, maskiner eller andet?
Er der generende passage af mennesker tæt ved din arbejdsplads?





















9.

Har du kommentarer til INDEKLIMA, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
(Uddyb gerne hvilke lokale(r)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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UNDERVISERNES VURDERING AF FACILITETER OG DET FYSISKE UNDERVISNINGSMILJØ
[RENT TEKNISK SÆTTES DET OP SÅ DET KUN VISES HVIS MAN I SPØRGSMÅL 1.a HAR SVARET AT MAN ER UNDERVISER]
10. Undervisningens fysiske rammer og miljø

I meget
høj grad

I høj
grad

Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe grad

Synes du skolens fysiske rammer understøtter gode læringsmuligheder?











Synes du skolens IT understøtter gode læringsmuligheder?











Synes du der er tilstrækkelige faciliteter på Frederiksborg Gymnasium og HF til optimal undervisning?
Synes du at lokalerne generelt er i en ordentlig og tidssvarende
stand?





















Trives du generelt med indeklimaet i undervisningslokalerne?











Har du kommentarer til DET FYSISKE UNDERVISNINGSMILJØ, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
(Uddyb gerne hvilke lokale(r)
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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ERGONOMI OG PLADSFORHOLD
11. TILFREDSHED MED ERGONOMI, ARBEJDSSTATION OG PLADSFORHOLD [OVERVEJ HVORVIDT DISSE SPØRGSMÅL SKAL STILLES TIL ALLE MEDARBEJDERGRUPPER]
Hvor tilfreds er du mht. følgende forhold på din arbejdsplads? Hvis et spørgsmål ikke passer til dine arbejdsforhold, sæt venligst
kryds i ”ikke relevant”.
Meget
tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ikke
Relevant

Din pc-skærm











Din computers ydeevne (herunder hastighed og stabilitet)











Din mus og tastatur











Dit arbejdsbord











Din arbejdsstol











Pladsforholdene ved din arbejdsstation











Indretningen af din arbejdsstation
(f.eks. placering af bord, reoler, maskiner m.m.)











[SÆTTES DET OP SÅ DET KUN VISES HVIS MAN I SPØRGSMÅL 1.a HAR SVARET AT MAN ER UNDERVISER]
12. TILFREDSHED MED ERGONOMI, ARBEJDSSTATION OG PLADSFORHOLD
Hvor tilfreds er du mht. følgende forhold på din arbejdsplads? Hvis et spørgsmål ikke passer til dine arbejdsforhold, sæt venligst
kryds i ”ikke relevant”.
Meget
tilfreds

Tilfreds

Utilfreds

Meget
utilfreds

Ikke
Relevant

Computerfaciliteterne (f.eks. ydeevne, skærm, mus, tastatur)











Forberedelsesfaciliteter











Lærerværelse











Har du kommentarer til ERGONOMI, ARBEJDSSTATION ELLER PLADSFORHOLD, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
_____________________________________________________________________________________________________

13. ERGONOMISKE BELASTNINGER
Hvor ofte udfører du dit arbejde i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, som potentielt kan medføre en arbejdsskade? Hvis spørgsmålet ikke passer til dine arbejdsforhold, sæt venligst kryds i ”Aldrig”.






Ofte
Ind i mellem
Sjældent
Aldrig

Her er du velkommen til at beskrive, hvilken form for belastninger det drejer sig om.
(Bemærk at formålet med spørgsmålet er at vurdere potentielt alvorlige belastninger.
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SIKKERHED, ARBEJDSSKADER OG RISIKO I ARBEJDET
14. VURDERING AF RISIKO FOR ARBEJDSSKADER OG ARBEJDSSULYKKER
Hvor højt vurderer du risikoen for at man i din jobfunktion udsættes for en arbejdsskade eller –ulykke?






Høj
Moderat
Lav  gå til spørgsmål 15
Ingen risiko  gå til spørgsmål 15

Beskriv venligst, hvor du ser den største risiko for en arbejdsulykke eller arbejdsskade i din jobfunktion
(Hvis du har svaret ”lav” eller ”ingen risiko” i ovenstående spørgsmål, bedes du undlade at skrive)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

15. ARBEJDSULYKKER OG ARBEJDSSKADER
Har du indenfor det seneste år været udsat for en arbejdsskade eller en ulykke i arbejdstiden?




Nej
Ja

Hvis ja, hvad skete der?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
16. NÆRVED-ULYKKER
Har du indenfor det seneste år været tæt på ulykker i arbejdstiden, hvor du ville være kommet til skade, hvis ulykken var sket?




Nej
Ja

Hvis ja, hvad skete der?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Har du kommentarer til SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
_____________________________________________________________________________________________________
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Hvis du arbejder som pedel, eller underviser i kemi, vil du blive stillet nogle særlige sikkerhedsmæssige spørgsmål.
Sæt venligst kryds, der hvor du arbejder.




Jeg arbejder ikke som pedel eller underviser i kemi  gå til psykisk arbejdsmiljø
Jeg arbejder som pedel eller underviser i kemi  gå til spørgsmål 17

Nej

Ved
ikke



















20. Er der førstehjælpsudstyr til rådighed?







21. Er der tydelig sikkerhedsmærkninger?







SIKKERHED I ARBEJDET
17. Er der tilstrækkelige hjælpemidler til rådighed, der kan forebygge evt. skader (fx løftegrej, rullende enheder, seler, maskiner)
18. Er der tilstrækkelige værnemidler til rådighed, der kan forebygge evt. skader (fx høreværn, briller, handsker, dragter)
19. Føler du, at du er tilstrækkelig instrueret og oplært i arbejdet, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt?

Ja

22. SIKKERHEDSREGLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Hvordan vurderer du generelt sikkerhedsregler og sikkerhedsforanstaltninger på din arbejdsplads?
(Herunder adgang til de nødvendige hjælpe- og værnemidler)







Helt i top
Gode
Nogenlunde
Dårlige
Jeg kender dem ikke tilstrækkeligt

23. ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNINGER
Hvordan vurderer du generelt standarden for arbejdspladsbrugsanvisninger?







Helt i top
Gode
Nogenlunde
Dårlige
Jeg kender dem ikke tilstrækkeligt

Har du kommentarer til SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ
24. Mål
Er der tilstrækkeligt klare mål for dine undervisnings-/arbejdsopgaver?

25. Indflydelse og balance
Har du tilstrækkelig indflydelse på tilrettelæggelse af det daglige
arbejde?
Oplever du, at der er en balance mellem dine opgaver og den tid,
som du har til rådighed?

Altid

Ofte





I meget
høj grad

I høj
grad

Ind i
mellem

Sjældent


Delvist


I ringe
grad

Aldrig


I meget
ringe grad





















Har du kommentarer til INDFLYDELSE OG BALANCE, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

26. Motivation og udviklingsmuligheder
Føler du dig motiveret og engageret i dit job?
Giver dit arbejde dig mulighed for at udvikle dine kompetencer?

27. Kvalitet i arbejdet
Har du mulighed for at levere den ønskede kvalitet i arbejdet?
Føler du, at du yder en meningsfuld arbejdsindsats?

I meget
høj grad



I meget
høj grad




I høj
grad



I høj
grad




Delvist



Delvist




I ringe
grad



I ringe
grad




I meget
ringe grad



I meget
ringe grad




[RENT TEKNISK SÆTTES DET OP SÅ DET KUN VISES HVIS MAN I SPØRGSMÅL 1.a HAR SVARET AT MAN ER UNDERVISER]
28. Kvalitet i arbejdet
Oplever du at effekten af din undervisning påvirkes af elever/kursister med manglende motivation og lyst til at lære?

29. Villighed til at anbefale arbejdspladsen
Ville du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads?

30. Forholdet til dine kolleger (Bør evt. præciseres)
Er der et godt samarbejde blandt kollegerne på din arbejdsplads?
Føler du dig som en del af et fællesskab på din arbejdsplads?
Er der et godt samarbejde på tværs af medarbejdergrupper på din
arbejdsplads?
Hjælper du og dine kollegaer hinanden med at opnå det bedst mulige resultat?

I meget
høj grad


I meget
høj grad


I meget
høj grad

I høj
grad


I høj
grad


I høj
grad

Delvist


Delvist


Delvist

I ringe
grad


I ringe
grad


I ringe
grad

I meget
ringe grad


I meget
ringe grad


I meget
ringe grad
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31. Forhold til skolens ledelse (Bør evt. præciseres)

I meget
høj grad

I høj
grad

Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe grad

Har du et godt samarbejde med skolens ledelse?











Har du generelt et godt forhold til skolens ledelse?











Er ledelsen tilstrækkelig tilgængelig i det daglige (fysisk, mail osv)











Har du kommentarer til LEDELSEN, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
_____________________________________________________________________________________________________

32. Information
Får du på din arbejdsplads tilstrækkelig information om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid?
Får du den information du behøver for at klare dit arbejde godt?

I meget
høj grad




I høj
grad




Delvist




I ringe
grad

I meget
ringe grad







Har du kommentarer til INFORMATION PÅ ARBEJDSPLADSEN, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

33. Værdsættelse/anerkendelse
Bliver du på din arbejdsplads værdsat af ledelsen?
Bliver du på din arbejdsplads værdsat af kolleger?
Bliver du på din arbejdsplads værdsat af elever?
Er du selv opmærksom på aktivt at anerkende kolleger for en god
arbejdsindsats?

34. Retfærdighed
Oplever du generelt at du bliver behandlet retfærdigt på din arbejdsplads?

I meget
høj grad





I meget
høj grad



I høj
grad





I høj
grad



Delvist





Delvist



I ringe
grad

I meget
ringe grad





I ringe
grad





I meget
ringe grad





Har du kommentarer til RETFÆRDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN, er du velkommen til at skrive dem i nedenstående felt.
_____________________________________________________________________________________________________

35. Tillid mellem ledelse (Bør evt. præciseres) og medarbejdere
Oplever at du kan stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?
Oplever du at ledelsen stoler på, at medarbejderne gør et godt
stykke arbejde?

I meget
høj grad

I høj
grad

Delvist

I ringe
grad

I meget
ringe grad
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I meget
høj grad

36. Tryghed i ansættelsen



Føler du dig tryg i din ansættelse?

Ja, helt
sikkert

37. Balance mellem arbejde og privatliv
Føler du, at dit arbejde tager så meget energi, at går ud over privatlivet?

I høj
grad


Ja, til en
vis grad



Delvist




Ja, men
kun lidt



I ringe
grad

I meget
ringe grad





Nej, slet
ikke



38. KRÆNKENDE ADFÆRD. Har du i de sidste 12 måneder selv været udsat for CHIKANE eller MOBNING?
(Her hentydes til handlinger eller udtalelser, som du opfatter som krænkende, sårende og/eller nedværdigende)
Ja,
dagligt






Fra en leder
Fra kolleger
Fra studerende/elever
Fra forældre

Ja,
ugentligt






Ja,
månedligt






Ja, af
og til

Nej











Hvis du har oplevet en eller flere af disse episoder, vil vi gerne opfordre til at du beskriver, hvad det drejer sig om. På den måde
kan vi bedre målrette vores arbejde mod forebyggelse af krænkende hændelser.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
39. GENEREL TILFREDSHED MED DIT ARBEJDE OG ARBEJDSPLADS.
Hvor tilfreds er du, alt i alt, med følgende områder?
Meget
tilfreds
Dit job som helhed, alt taget i betragtning
Måden, dine kompetencer bruges på
Måden, skolen ledes på
Dit fysiske arbejdsmiljø
Dit psykiske arbejdsmiljø







Tilfreds







Utilfreds







Meget
utilfreds







Her kan du tilføje kommentarer vedrørende DET PSYKISKE ABEJDSMILJØ
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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SYGEFRAVÆR
I følge loven skal en APV inkludere sygefravær. Det er ikke formålet at vurdere enkeltpersoners sygefravær, men udelukkende
hensigten at vurdere, om der er problemer i arbejdsmiljøet, som medvirker til sygefravær.

40. Har du haft sygefravær de seneste 12 måneder?




Ja
Nej  går til spørgsmål 42

41. SYGEFRAVÆRETS OMFANG.

Hvor mange dage har du måtte blive hjemme pga. egen sygdom (fysisk/psykisk) eller skader?
(Medregn venligst ikke andre personers sygdom, fx børn, eller evt. barselsorlov eller anden orlov)
Sygefravær de seneste 12 måneder (ca. antal dage):_____________
41.a. Mener du, at dit EGET sygefravær i de sidste 12 måneder kan skyldes nedenstående faktorer?
(Sæt venligst ét kryds i hver række)
Ja, helt
sikkert
Ubekvemme arbejdsstillinger og bevægelser
Ensidigt, gentaget arbejde
En arbejdsulykke eller arbejdsskade
Indeklima (kulde, træk, varmegener mv.)
Ringe indflydelse på eget job
Jobusikkerhed
Manglende udviklingsmuligheder
Ringe kollegial støtte og feedback
Stor arbejdsmængde og/eller tidspres
Arbejdsrelateret stress
Konflikter eller mobning på arbejdspladsen
Lav motivation til at gå på arbejde














Ja, til en
vis grad














Ja, men
kun lidt














Nej, slet
ikke














Ved
ikke














Her kan du tilføje kommentarer vedrørende en evt. sammenhæng mellem sygefravær og arbejdsmiljø.
Bemærk venligst, at formålet med dette spørgsmål er at vurdere en eventuel påvirkning fra arbejdsmiljøet. Hvis dit eventuelle sygefravær skyldes almindelig sygdom (f.eks. influenza, forkølelse eller lignende) er det ikke nødvendigt at skrive dette. Hvis du har været fraværende på
grund af særlige omstændigheder (f.eks. en operation eller lignende) er du velkommen til at skrive det her).

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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HELBRED OG VELBEFINDENDE
I vores bestræbelser på, at lave den bedste APV er det vigtigt for os at få det samlede billede af arbejdspladsen. Derfor har vi brug
for nogle få generelle oplysninger om dit helbred. Vi henleder opmærksomheden på, at undersøgelsen er anonym og udført af en
ekstern samarbejdspartner.
42. DIT HELBRED I ALMINDELIGHED.
Hvordan vil du bedømme dit nuværende fysiske helbred og psykiske velbefindende?
Meget
godt

Godt

Middel

Mindre
godt

Dårligt

Fysiske helbred











Psykiske velbefindende











43. Trivsel
Sæt venligst, ved hvert af de 5 udsagn, et kryds i det felt der kommer tættest på, hvordan du har følt dig i de seneste to uger.
Hele tiden

Det meste
af tiden

Lidt mere
end halvdelen af tiden

Lidt mindre
end halvdelen af tiden

Lidt af tiden































Noget af
tiden

Det meste
af tiden

…har jeg været glad og i godt humør
…har jeg følt mig rolig og afslappet
…har jeg følt mig aktiv og energisk
…er jeg vågnet frisk og udhvilet
…har min dagligdag været fyldt med
ting der interesserer mig

På intet
tidspunkt







44. SMERTER. Har du de sidste 4 uger været besværet af følgende?
På intet
tidspunkt
Hovedpine
Smerter i ryg, nakke eller skulder
Smerter andre steder i kroppen





Lidt af
tiden













Hele
tiden





45. STRESS.
På en skala fra 1-5, i hvor stort omfang opfatter du stress som et problem for dig?







1 (slet ikke)
2
3
4
5 (i meget stort omfang)

Tak for din besvarelse.
APV'en vil blive brugt til det fortsatte arbejde med at gøre din arbejdsplads endnu bedre.
Hvis du har yderligere kommentarer til din arbejdsplads og dit arbejdsmiljø, er du velkommen til at skrive her.
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5.3. Medarbejderkommentarer
Tabel 14. Kommentarer til indeklima.
Gruppe

Kommentarer til indeklima

Underviser
Underviser

Gardiner virker ikke altid i lokalerne mod syd (søen). De er gamle og slidte.
I specielt forberedelse 2 er der dårligt indeklima.
Der er stor forskel på lokalerne. De klasseværelser, der ikke er 'store' er ikke rare at undervise i. Heller ikke for eleverne. Der bliver meget hurtigt indelukket
Dårligt indeklima på lærerværelset samt i faggruppelokaler
Rengøring på toiletter synes generelt manglefuld.
De gamle idrætslokaler kan være kolde om vinteren. Om sommeren kan specielt den lille hal 3 i den nye hal blive
meget varm - der er ingen vinduer, der kan åbnes.Elever/lærere oplever specielt om vinteren koldt vand i badene
ved salene.Læreromklædningen i den nye hal er meget trang, når 2-3 lærere er der samtidigt.
Pige-/drengesal + gammel idrætshal er alt for kold i vinterhalvåret. Selv ved hård fysisk aktivitet er det svært at få
varmen.Naturvidenskabelig gang er det svært at få ordentlig udluftning. Lyset fra vinduer blænder og gør det svært
at aflæse tavlen især forår og sommeren.
I de naturfaglige lokaler er der dårlig udluftning og temperatur..
Om vinteren kan det være koldt på nordsiden. Om sommeren kan det være meget varmt på sydsiden.
Ventilationen i klasselokalerne er ikke altid tilstrækkelig til 28-30 personer.På visse af lærertoiletterne er der meget
dårlig udluftning.
Om vinteren er der ret koldt i kontoret i lokale 121
Af og til koldt om vinteren. Især mandag morgen
Der bliver stadig utroligt varmt i lokalerne ud mod søen i hovedbygningen. Det er svært om vinteren 'bare' at åbne
vinduerne, da det giver træk. Om sommeren er der af og til ulideligt varmt.
Udluftning i K4 fungerer dårligt - ofte er der indelukketUdluftning på toiletterne måtte godt være kraftigere )
Festsalen er meget kold
Lokaler ud mod søen har størst temperaturproblemer.
Oplever ind i mellem dårlig lugt/luft i lærerforberedelsen på 2. sal. Der kan i perioder med regn lugte svampeagtigt.
Gennerelt er skolen overbefolket. Det øger stressniveauet betydetligt, at gangene i pauserne er overfyldt med stående,sidende, gående elever. Den samme overbefolkning gør sig gældende på lærerværelset, og gør det til et sted
hvor det kan være vanskeligt at finde ro og fred.
for varmt/koldt i undervisningslokalerne og så meget lys fra vinduerne, at man er nødt til at trække gardinerne for.
For lidt lys på lærerværelset til at arbjede.
Omklædningsrum ved drengesalen (både lærer- og elevomklædning) er under standard for en skole som vores.
Koldt vand og træk..
I særfløjen er der ofte meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren.
Jeg har før nævnt at varmen i K4 og i K2 er et stort problem.
Idrætslokalerne er sjældent rengjort tilstrækkeligt. Har fx noteret, at styrkerummet ikke har været rengjort siden
sommerferien.
Omklædningsfaciliteter for lærere ved den nye hal er for ringe for lille lokale) ofte svært at få varmt vand med omklædning ved de gamle gymnastiksale. Koldt indeklima i den gamle hal om vinteren.
Når der arbejdes på tavlerne på biologigangen er det svært at få rå til at arbejde i lokale 113. Måske kunne dørerne
på biologigangen isoleres bedre.
Indeklima er generelt forbedret, men især dårlig luft kan stadig være et problem i de mindre lokaler grundet de
mange mennesker (ofte 30+ )og computere.
Det blænder fra vinduer, så man ofte er nødt til at trække de mørke gardiner helt for.
Dét at eleverne spiser i lokalerne skaber lummer luft men det kan klares med udluftning
En varm sommerdag bliver der varmt i mange undervisningslokaler. Når vinduerne åbnes, er der ofte støj udefra,
der udfordrer koncentrationen.
Det er en skole med mere end 1000 elever, så selvfølgelig er der ofte støjgener "fra personer" og en til tider "generende passage af mennesker tæt" ved arbejdspladsen.
Meget ofte MEGET koldt i lokalerne "nederst i fagfløjen mod nord" (107, 108 og 109) om vinteren.
lokaler er kolde og der mangler lys i redskabsrum
Luften på lærerværelset kan godt være stillestående og indelukket
Lokalerne på Fysik/geografi gangen har især efter weekenden meget kolde temperaturer.
Nogle af spørgsmålene er lidt upræcise - hvilke situationer tænkes der på? Undervisning eller forberedelse? Der er
mange rum på skolen - hvilket er "mit arbejdsrum"? Er det en "gene", at elever larmer på gangen? Eller at Kloch
sprænger et eller andet i luften i skolegården? Det er nok i hvert fald svært at gøre noget ved? Og det er næppe
heller ønskeligt at ændre på.

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
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Underviser
Underviser
Underviser
TAP
TAP

I lokale 128 er luften ofte rigtig dårlig og eleverne brokker sig når de skal ind i lokalet.I lærerforbedelserne er luften
tung og der lugter fra printerne
Det er som det er, når så mange mennesker er samlet på så lidt plads. Det taget i betragtning, så er det faktisk meget fint.
I sommerhalvåret er varmen undertiden ulidelig i nogle lokaler ud mod gården.
Der er stort lysindfald fra vinduerne, det ville være rart hvis der blev sat solfilm på. Desuden er her meget varmt
om sommeren, så adgang til koldt drikkevand ville være dejligt, det kunne være til gavn for alle.
Ventilationen skaber trækgener.

Tabel 15. Kommentarer til fysiske rammer for undervisning.
Gruppe

Kommentarer til fysiske rammer for arbejdsmiljø

Underviser

Der mangler mange el-stikkontakter. Nogle lokaler er lige små nok til 30 elever.
Kemilokalerne er gamle og nedslidte. Skabshylder falder ned og punktudsugning er i dårlig stand. I øvrigt overføres
den udsugede luft fra et lokale og over til det næste gennem gammelt udsugningsanlæg. På grund af lokalemangel
skal der tit undervises kemi i ikke-faglokaler, hvilket kraftigt begrænser ens forberedelses- og undervisningsmuligheder samt valg af demonstrationsforsøg.
Specielt lokalerne ud mod søen er små, og det kan være meget irriterende at undervise en hel klasse i de lokaler.
Man kunne overveje at lade de små hold og klasser få undervisning der.
Samme svar som før - nogle lokaler er for små og udfordrer derfor undervisningsmiljøet
Om sommeren bliver de syd-vendte lokaler meget varme.
vedr IT- så har jeg store problemer med min computer (at den ikke afspiller lyd + at jeg ikke kan se video-klip fx fra
You Tube) ..det er ret generende for min planlægning. Jeg har været hos IT folk, som er søde - men det ændrer ikke
ved at jeg ikke har optimal IT anvendelse. I lokalerne er det ok i.f.t. at komme på net osv (som hovedregel)Lokaler :
der er for LIDT plads i de små klasseværelser i hovedbygningen. Det er svært at lave gruppearbejde. Vi mangler
mindre lokaler som vi kan bruge til elevsamtaler og til gruppearbejde - hvor der kan være mere fokus om hvad der
arbejdes med.
Det største problem er at nogle af undervisningslokalerne er for små.
Svært at stå med 30 elever og være fysisk aktive i små idrætssale. Begrænser valg af aktiviteter og bevægelsesglæden. Giver udfordringer med planlægning og logistik i forhold til at nå lærerplanen. Begrænset mulighed for opholdsplads til eleverne ved gruppearbejde og alm. frikvarterer. Mangler fleksibilitet i opholdsrum/-pladser sær i
nærmiljøet for naturvidenskabe blok.
lokalerne 101, 107 og 108 er meget nedslidte og bedre mulighed for forsøg med elever ville blive modtaget med
kyshånd.
sidste spørgsmål: når det ikke er for koldt/varmt
De gamle sydvendte lokaler er for små og trange til at bevæge sig rundt mellem eleverne.Inventar i lokalerne, f.eks.
gardiner og knagerækker er nedslidt og grimt.De fleste lokaler mangler udsmykning.
Mange elever i små klasserum er problematisk, især i forb. med sprogtimer, hvor diverse kommunikative øvelser
kan være svære at gennemføre, fordi eleverne ikke kan bevæge sig ubesværet omkring blandt hinanden pga.
mange borde og stole i et lille lokale.
Det er svært at lave elevaktiverende undervisning i små lokaler uden tilhørende grupperum.
Kemilokalerne er meget nedslidte. Låger er faldet af, hylder er faldet ned, nogle skabe med kemikalier kan ikke åbnes uden vold, og så trænger der til hovedrengøring i skabe og skuffer.
Det er blevet meget bedre med de nye møbler, men der mangler tit plads i grupperum og på gangene.
Det kan være svært at komme rundt til elever i små klasselokaler.
Omklædnings- og badefaciliteter for både elever og lærere på de gamle idrætsfaciliteter er generelt outdatede (fx
er det en udfordring at få varmt vand ved faciliteterne til drengesalen). Der er ligeledes udfordringer i at temperaturen i Ihallen, Dsal og Psal er vældig lave i vinterhalvåret, hvilket er en udfordring for et indbydende bevægelsesmiljø (måske det lige er blevet fikset i Ihallen?)
Få små lokaler, med sydvendte vinduer giver ofte meget dårlig luftkvalitet.
Hvis drengesalen fjernes er der IKKE tilstrækkelige idrætsfaciliteter. Det bliver en markant forringelse for idrætslærergruppen og vil føre til stress, når der skal ekstra planlægges og logistikken kommer til at fylde uforholdsmæssigt
meget. At en del af idrætsundervisningen skal flyttes ud i byen som konsekvens af utilstrækkelige faciliteter er et
markant tilbageskridt for arbejdsmiljøet
Der mangler tidssvarende laboratoriefaciliteter i biologi.
Ikke nok lokaler. Bliver nogle gange placeret i bittesmå lokaler, der er uegnede til undervisning og f.eks. ikke har
mulighed for, at man kan åbne vinduer.
Ringe internetforbindelse I de gamle, små lokaler bliver støj, temperatur og dårlig luft en gene
Læringsmulighederne i idræt blev sidste år forringet via besparelser på 2.lærer/3.lærer - hvis Drengesalen ryger
forstærkes denne tendens.. Vi kommer til at mangle plads.
De små lokaler i den gamle hovedbygning bliver meget varme og "tætte" i løbet af 95 minutter.

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
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Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Alt for ofte er der urent trav med kopimaskinerne og lærercompeterne samt okoblinegn fra lærer låne computerne
- som vist er noget outdatet - til Projekterne.Idrætsfasciliteterne med 30 elever på et hold pr lokale er under al kritik i forhold til lærerplan ( og navnlig nye lærerplan) og også ellers - men det er der jo ikke nogen der interesserer
sig for idrætslærerne undtaget.At vi så set i sammenligningens lys med mange af vores udenlandske partnere er i
1. division er en helt anden sag.
Lokalerne i hovedbygningen ud mod søen er alt for små
1) Lærernes omklædningsrum er generelt ALT for små til så mange brugere, og der er ALDRIG varmt vand (der kommer varmt vand, hvis man lader bruseren løbe i ca. 15 minutter - er testet flere gange).2) Der er utrolig dårlige omklædningsfasciliteter til de lærere, der cykler på arbejde - hvilket jeg mener man virkelig bør støtte...3) Der er rigtig
mange elever i idrætslokalerne, hvilket ofte er med til at forringe og besværliggøre undervisningen. Helt galt er det
i styrkerummet, hvor der kun må være 9 elever og en lærer - hmmm.... hvad laver de 21 andre elever så, mens læreren undervisner i styrkerummet?Ovenstående problem forøges yderligere i takt med at administrationen anvender idrætslokalerne til eksamen - og sågar planlægger en inddragelse af drenge-salen. Særdeles bekymrende...
FG lider kraftigt under at IKKE have egentlige laboratorier fx i forbindelse med undervisningen i bioteknologi og på
biologi a & b niveau.
i flere lokaler er inventaret ved at være nedslidt og ikke tidssvarende.
Meget bøvl med at tilslutte computere og med projektor og/eller lyd der ikke virker (optimalt). Det er dog blevet
bedre.
Igen er de små lokaler ofte et problem, hvis der er store klasser i dem.
Det er frustrerende ikke at kunne tænde strømmen for eleverne i særklassefløjen.
Jeg synes, de fleste lokaler er ret kedelige. Det har muligvis et pædagogisk/didaktisk sigte. Men jeg kunne godt
tænke mig noget på væggene, der hænger godt sammen med skolens alment dannende profil - såsom billeder af
store forfattere og videnskabsmænd og også gerne elevprojekter.
Laboratorierne er på ingen måde tidssvarende til arbejde med de eksperimentelle fag. Her tænkes på antallet af
laboratorie-arbejdspladser til eleverne, samt generelle pladsforhold (ståplads mellem laboratoriepladser og generel
bordopstilling). Dårlige vandhaner og vaske (afløb), samt for få stikkontakter og dårligt matchede sikringsgrupper er
ikke med til at gøre oplevelsen bedre. Desuden fungerer udsugningsfaciliteterne så ringe, at de stort set ligeså godt
IKKE kunne være til stede (røg diffunderer fx fra rum til rum - frem for at blive fjernet fra lokalerne).
Problemerne er ikke større, end jeg kan leve med dem, men det er jo ikke helt optimale forhold i de små lokaler på
gul og blå gang. Et problem mange steder er de løse stikkontakter, hvor el hænger ud. Det bør nok gås igennem i
alle lokaler.
trådløse printere virker ikke altidder er ikke stikkontakter til elevernes computere (men det er på vej)Akustikken i
salen er meget dårlig
der mangler stikkontakter
Det er frustrerende når projektorer ikke virker eller fjernbetjeningen er væk.
Træk/dårlig temperatur i lokale i 134. Idrætsteori-lokalet i hallen egner sig ikke som alm. klasseværelse 200-bygningen fungerer godt.Gode nye faciliteter til gruppearbejde på de åbne områderMister ret ofte netforbindelsen, især
ved skift ml. bygninger, dog fin service/hjælp ved problemer
Det er ikke fedt at undervise i "normale" fag i lokale 134 pga. bøvlede adgangsforhold og meget sær udformning af
lokalet.Generelt er det ikke lige så godt at undervise i faglokaler, når man har fag, der ikke kræver den type lokaler.
Lokalerne er for små. Der mangler i nogen grad udenomsarealer og derfor er det vigtigt at bevare resten.
Mange af lokalerne er for små og tillader ikke alternativ placering af inventar.
For mange elever i forhold til pladsen især i den gamle bygning.For få strømforsyninger til eleverne.De strømforsyninger, der er, er placeret, så man ikke kan komme rundt til elever.Meget besværligt, at koble elwvcomputere til
tavlen.

Tabel 16. Kommentarer til ergonomi, pladsforhold og indretning.
Gruppe

Kommentarer til ergonomiske forhold

Underviser
Underviser

Der er kamp om dockingstationerne i forbederedelses lokale 1, derfor kunne man sætte flere ind.
Lærerværelset er stadig alt for lille, og der er for få og fjerntliggende lærerarbejdspladser
Arbejdsforholdene på skolen er mangelfulde. Der er for få og der er ikke plads til personlige bøger og materiale,
hvilket betyder at der skal slæbes materiale frem og tilbage hver dag.
Jeg er utilfreds med min egen computer - men skolens computere fungerer vist ok
Det er fint. Problemerne ligger i det psykiske arbejdsmiljø
Der er alt for meget larm på lærerværelset. I de store frikvarter kan jeg dårlig føre en samtale
Lærerværelset er meget begrænset på plads og støj niveauet er højt (grundet mange mennesker på lidt plads)Omklædningsfaciliteter nær pige-/drenge-sal er forældede og trænger til en kærlig hånd, der inkl. bedre udluftning.
lærerværelset er ok men egentlig for lille. Der mangler arbejdspladser og vi har jo ikke en egen arbejdsplads.
Lærerværelse: for lidt plads og for dårlig udluftning.

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
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Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
TAP

Det kunne være rart i forberedelsesøjemed, at der på lærerværelset var stikkontakter ved mange flere borde, så
man kunne få strøm til pc'en, som desværre hurtigt taber i strøm. En anden ting er, at det er bøvlet at scanne dokumenter, der først skal gemmes på et usb-stik i stedet for at blive sendt direkte til ens mail.
Lærerværelset kan ikke rumme os alle. I frokostpausen er støjniveauet meget højt. Vi har for få toiletter.
Det er ikke altid printerne virker når man skal bruge dem
Vi har fået nye borde og arbejdsrum, og det betyder, at man som oftest kan finde en arbejdsplads med ro til fordybelse, hvilket jeg sætter stor pris på!
Jeg savner et fag-lokale, hvor man kan opbevare bøger, hæfter, mapper, billeder, mm. Hvor kollegaer let kan udveksle erfaringer, arbejde sammen
Jeg har ikke nogen fast arbejdsstation så det er svært at få den optimale ergonomi når jeg forbereder mig eller
retter opgaver.
For mange mennesker på for lidt plads, gør lærerværelset til et sted jeg ikke har lyst til at gå hen, når jeg i forvejen
oplever at der er for lidt plads og for mange mennesker omkring mig.
Jeg savner en personlig arbejdsplads og bedre skabsplads, og der er af og til pladsproblemer i lærerforberedelseslokalerne. Derudover savner jeg specifikt et faggruppelokale til dansk.
Akustikken på lærerværelset er dårlig. Der er for mange mennesker samlet på for lidt plads, og derfor bliver der
utroligt meget støj. Lærerforberedelseslokalerne er for små og dårligt indrettet.
Vi er for mange lærere, både til arbejdspladser og i lærerværelset.
Det er et problem, at flere af hæve-sænke bordene i klasserne sidder fast i enten den højeste eller laveste position.
TAK fordi vi ikke har en fast arbejdsplads og krav om at være på skolen fra klokken x - y.......det betyder meget for
arbejdsglæden og fleksibiliteten. Som tidligere skrevet er edb faciliteter mm ikke i top. Antallet af arbejdspladser
er ikke super, men mit indtryk er at folk bruger lærerværelset på en gennemmengående god og fleks skabende
facon............det er stadigvæk ikke i orden at folk taler i mobil på lærerværelset eller at kolleger holder møder
med eleverne på lærerværelset, set herfra hvor jeg sidder, står og går.
Computerne på lærerværelset er meget langsomme
Vi har ikke fast arbejdsplads, desværre. Man kan være heldig at finde en god arbejdsplads.
Det er håbløst med kun en printer ved lærerværelset. Stile, andre kollegers arbejdsspørgsmål og fortrolige papirer
kommer ud i en pærebælling.Desuden arbejder midterste computer ved lærerværelset i slow motion.
ingen kommentarer
Hvorfor er der ved spørgsmål 5 ikke en mellemkategori? Det bevirker, at jeg tvinges til at give svar, der ikke dækker min oplevelse. Det er ikke godt nok!
Det kunne være rigtig dejligt hvis de faste "arbejdspladser" lå tættere på lærerværelset. Det ville betyde at jeg gik
til dem frem for at bruge en tilfældig ledig plads på lærerværelset, når jeg lige havde et modul til at forberede noget. Som det ser ud nu skal jeg bruge for lang tid på at komme frem og tilbage - hvorfor jeg vælger den nemme
løsning - med dertilhørende dårlige bord/stole-forhold. Det er naturligvis mit eget valg at jeg IKKE går til de godt
indrettede pladser - det jeg siger er bare at realiteten er, at som det ser ud nu kommer det ikke til at ske.Desuden
viser en umiddelbar optælling (mandag - 4. modul) af antallet af arbejdende kolleger på lærerværelset, at hvis vi
ALLE gik på anden sal for at forberede os, ville der ikke være plads der...
jeg savner ROLIGE og private stationer.RO i forberedelseslokalet - jeg er virkelig ligeglad med mine matematikkollegers opfattelse af (oftest, meget) umulige elever!!!RO tak
Der er meget stor forskel på hvilke faglige forberedelsesmuligheder, de enkelte fag har. Mit fag er åbenbart et taberfag uden fagdepot, hvor andre fag har sofagrupper og store lokaler. Tja.
vi mangler generelt bedre forberedelses-rum på FG. Det er som om at man har fundet de værste rum på skolen til
lærernes forberedelse. Dansk-gruppen ville, som skolens største faggruppe, nok også have godt af et fast forberedelsesrum
Det ville være en enorm forbedring, hvis alle lærere fik et privat skab
Der mangler et danskdepot. Det er et stort fag, der ofte kræver læsning i forberedelsen, og det er virkeligt irriterende ikke at have en fagbogssamling ved hånden
Der manger stdigvæk gode lærerarbejdspladser og mere plads på lærerværelse. Måske et 'stillelærerværelse' til.
Der er jo ikke særlig stille i det der er. Godt at maden forsvinder derindefra
Lærerværelset er blevet et forberedelseslokale. Svært at holde pause dér pga. computere, møder og folk, der forbereder sig. Man kommer nemt til at føle, at man forstyrrer nogen (fordi de arbejder og man selv holder
pause/gerne vil snakke).Ikke spor hyggeligt lærerværelse til afslapning. Går i længden ud over den sociale sammenhængskraft. Desuden udsender de mange pc'ere støj, lys og varme på en ubehagelig måde
Jeg døjer med ondt i nakken + skuldre af altid at arbejde på den lille bærbare computer. Man sidder og kigger
nedad hele tiden. Derudover er min computer slidt og ved at falde fra hinanden. Men IT-medarbejderne, er af den
holdning at så lang tid gaffa-tape kan holde den sammen så er der ikke noget problem. Ville ønske at der var en
mere imødekommende service omkring løsning af it-problemer generelt. Det er kun i yderste tilfælde at man orker at få hjælp fra IT - da man føler at det er en stor belastning.
Mangler bordplads
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Tabel 17. Kommentarer til ergonomiske belastninger.
Gruppe

Kommentarer til ergonomiske belastninger

Underviser
Underviser

At sidde stille ved computeren for længe
Meget rettearbejde foran en bærbar computer giver stiv nakke og skuldre.
Transport på trapper - mangler gelænder i den ene side af trappen og ved de brede trapper også på midten,
mangler elevator til transport af genstande, der kræver at man skal bære dem med mere end en hånd.
museskader
Står fx på stole for at tænde projektor
Tunge løft med vrid. diverse idrætsudstyr der skal frem og tilbage.
Flere katedre er efterhånden som månederne er gået siden sommerferien ude af stand til at kunne stå i andre
positioner end enten helt nede, så man får ondt i ryggen af at bøje ryggen, eller helt oppe, så lærerne med korte
ben har svært ved at nå op og kommer til at stå uhensigtsmæssigt højt med armene for at kunne betjene pc.
Jeg retter mange stile og sidder derfor ofte foran computeren i en låst stilling. Har givet slidegigt i højre skulder.
Får ondt i nakken af at rette de mange opgaver
Arbejde ved computere er bare ikke sundt, tror jeg. Men det er ikke arbejdspladsens skyld!
Når hæve-sænke bordene sidder fast i forkert position.
Idræt er måske det mest gennemsnitlige ergonomiske problemområde men det er svært ikke at blive udsat for
eller at begå dumheder i den branche.Jeg er ikke sikker på at jeg er tilstrækkeligt inde i skolens ergonomiske profil MEn dog ret sikker på at vi godt selv kunne forbedre det at sidde, gå og stå bedre i dagens løb - vi er nok for lidt
bevidste
Som musiklærer kan der ofte forekomme akavede løftesituationer
Tunge løft i forbindelse med klargørring af idrætsredskaber
Det er tungt at slæbe bøger fra bogkælderen og at slæbe på en arbejdstaske med computer, stile og bøger.
Stillesiddende arbejde såsom opgaveretning er sommetider et problem
Jeg sidder meget ned. Det kan jeg til tider mærke i ryggen, skuldrene og nakken.
Som beskrevet før: hvis arbejdet af den ene eller anden grund foregår på lærerværelset er ergonomien ift.
stol/bord ganske skrækkelig.Se desuden prosasvar på spm. 5.
Det handler om at bære bøger op fra bogkælderen. Ellers ikke noget problem.
for meget tid bøjet over en computer og det er ikke blevet bedre efter tilskuddet til massage er forsvundet
Overbelastning af arm og håndled på grund af tavlearbejde og computer arbejde.
Belastes af arbejde ved pc (museskade, ondt i nakken, hovedpine). Ikke på nogen måder alvorligt som i livstruende men det lægger et dagligt slid, som kan medføre gener/smerter
Ondt i nakken, skuldre af at arbejde på bærbar computer.
Fysik er delt over to etager (med en etage imellem) og det giver problemer når der skal bærers udstyr op og ned
af trapperne.
Ondt i ryg og skulder ved stileretning
Tunge løft med vrid

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
TAP

Tabel 18. Kommentarer til risikoen for arbejdsskader/-ulykker.
Gruppe

Kommentarer til arbejdsskaderisiko

Underviser

Arbejdet med farlige kemikalier (det er en uundgåelig risiko ved faget).
Når der ikke er 'fjernbetjening' til projektorerne i lokalerne skal man selv trykke på 'on'-knappen på projektoren i
loftet. Da der ofte kun er stole med hjul på i lokalerne, er der en potentiel fare for at komme til skade, når man
skal balancere på denne stol med hjul på for at nå op til 'on'-knappen.
I forbindelse med idrætsundervisning.
Trapperne er ofte overfyldte - og holder man til højre, har man intet gelænder, når man skal ned ad trappen.
få en bold i hovedet - slæbe på redskaber
Fysisk aktivitet med elever, herunder løft, støtte, bolde, spring mm. Diverse løse ledninger fra elevernes computere til oplader i væg. Samt tasker og jakker, der flyder på gulvet og gangene i frikvarteret. Gør det svært at
komme rundt i lokalet og gennem naturvidenskabelig blok i frikvartererne.
kemikalieudslip
Fald i ledninger.
Forberedelse og retning foran computerskærmen.
Når man retter en del afleveringer på computer, kan der komme arbejdsskader forårsaget af meget arbejde med
mus.
I opstilling og oprydning efter idræt + instruktion og praktisk idrætsundervisning
Idrætsundervisning på for lidt plads

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
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Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
TAP

de færreste er vel udsat for akutte arbejdsskader men de fleste er i "fare" på lang pga manglende fokus/bevidsthed om de ergonomiske grundregler.Museskader etc ved jeg ikke noget om
Løfteskader og øreskader ved for høj elevspilleri
1) Der er rigtig mange elever i idrætslokalerne, hvilket naturligvis øger risikoen for sammenstød med vrid og slag
til følge.2) Uheldig skemalægning medfører, at redskaber til tider skal slæbes fra nye til gamle idrætslokaler, 3)
Ligeledes er der allerede tendens til, at den ellers nyligt anlagte plæne danner bare pletter med huller, hvilket skal
bremses før det udvikler sig til ankel eller knæ-skader.
Idrætsundervisning med mange elever på lille område
at man træder på og glider i de "strømper" som indeholder kabler, der forbinder pc og projektor - eller falder i
elevernes tasker, når man bevæger sig rundt i lokalet
Problemet kan være alle de ledninger og kabler, der ofte ligger/hænger steder, hvor man potentielt kan falde over
dem. Det er især et problem i de lokaler, hvor der ikke er stik nok ved elevarbejdspladserne, og eleverne benytter
stik ved tavlen. Det kan man så forbyde dem, men så har de ingen strøm til computeren.De lokaler, hvor der
mangler stik, bør snarest muligt få flere!
Som idrætslærer er der altid en risiko for skader.
Skulder/rygskader ifm. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger i de "korte" forberedelses-seancer (mellemmoduler).Desuden: eksperimentelt arbejde, der kan gå gal. Herunder opleves det ikke sjældent at katedrene i faglokalerne er "møjet til" med ukendte substanser - og at der ligger glasskår på gulvene.
Risikoen er jo minimal. Men jeg kan forestille mig, at stressbetinget arbejdsskade nok er mest truende.
rygskade eller stress i spidsbelastningsperioder
Når tungt udstyr skal bæres op og ned af trapper
Underligt, at ingen er gledet i ledningerne til projektor endnu. Ellers meget lav risiko.
Monotomt arbejdeMuseskade o.l.

Tabel 19. Beskrivelse af arbejdsskader/-ulykker.
Gruppe

Beskrivelse

Underviser
Underviser
Underviser

Meniskskade.
Håndskade grundet arbejde ved bærbar computer uden brug af trådløs mus
Går til fysioterapi pga. skulderskade
det er længere tid siden, men jeg gled faktisk i en af de "strømper" der skjuler kabler mellem pc og projektor, og
lagde mig på ryggen så lang jeg var!
Skuldersmerter ifm. uhensigtsmæssig indrettet arbejdsstation.Desuden: demonstrationsforsøg der gik voldsommere end det burde, hvilket resulterede i skader på mit ansigt og min hals.

Underviser
Underviser

Tabel 20. Beskrivelse af nærved-ulykke.
Gruppe

Beskrivelse

Underviser

Stige placeret i redskabsrum ved bevægelsessalen faldt til siden. Har gjort opmærksom på, den ikke skal stå der.
det er længere tid siden, men jeg gled faktisk i en af de "strømper" der skjuler kabler mellem pc og projektor, og
lagde mig på ryggen så lang jeg var!
Jeg er en enkelt gang faldet over et kabel, og været tæt på flere gange.Desuden kan fliserne ved K-bygningen være
meget glatte.
Det var under musicalen, hvor der var helt mørkt på scenen bag scenetæppet. Jeg kom løbende med tankerne på
noget vigtig, der skulle løses og kunne ikke se den flytbare trappe, der stod på scenen. Jeg faldt over den og slap
heldigvis med blå mærker og hudafskrabninger. Det kunne nemt være gået værre.
trappen fra pigesalen op til stadion er ofte meget glat, når det er frostvejr. - det ville være rigtig rart, hvis den
kunne blive saltet/gruset. Det samme gælder trappen fra stadion og ned til den nye hal.

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser

Tabel 21. Generelle kommentarer til sikkerheden på arbejdspladsen.
Gruppe

Kommentarer

Underviser
Underviser

Så længe værnemidlerne bruges vil skaden fra en eventuel ulykke kunne minimeres væsentligt.
Jo flere personer, der befinder sig i fysisk aktivitet på et lille område, des større er risikoen for at uheld.
Mht. ledninger kunne det være rart med docstationer, hvor pc'en bare sættes i uden alverdens ledninger, som skal
sættes i. Men mon ikke fremtiden vil byde på denne udvikling også på denne skole.
Der er større risiko for skader mm når mange elever har idrætsundervisning på et mindre område
Mere (gulv)plads i laboratorierne (omkring elev-arbejdspladserne) ville gøre det langt sikrere at færdes rundt
blandt eleverne når de laver forsøg.Desuden: Når eleverne bruger de eksisterende strømstik i lokalerne er det ganske umuligt at komme frem mellem dem, uden at skulle over/under deres computerledninger. Hver gang DET sker
er der en potentiel risiko for en fald-ulykke. Løsningen er måske (?) strømudtag fra loft/gulv i ALLE lokaler, så ledningerne ikke er spændt ud i hoftehøjde.

Underviser
Underviser

Underviser
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Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Jeg er ofte i situationer for jeg har hænderne fyldt med udstyr. Men da jeg har ikke mulighed for at lade dørene i
fagfløjen stå åbne, kommer det til situationer som bliver det anstrengende når man holder udstyret med en hånd
samtidig med at man skal fiske nøglen frem og låse op med den anden hånd. Ellers skal udstyret sættes på gulvet
imens man låser op, og derefter skal man så løfte udstyret fra gulvet, samtidig med at man holder døren med den
ene fod, det giver dumme løfte situationer hvor jeg har flere gange har haft øm ryg bagefter, da man kommer til at
løfte sådan en skæv stilling da man skal holde døren samtidig.
Se forrige bemærkning om glatte kabler..
vi har hjælpemidler mm i tilstrækkelig omfang, men er ikke så velorganiserede mht placering og brug
Arbejdspladsbrugsanvisningerne (spm. 13) er ikke blevet opdateret i ganske lang tid. Dette er dog noget der er i
gang med at blive rettet op på, ifm. med opdateringen af kemikaliemærkningen.

Tabel 22. Kommentarer til indflydelse og balance.
Gruppe

Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
Underviser

Underviser

Underviser

Kommentarer

Mange opgaver udføres kun delvist, da der ikke er afsat den reelle tid til opgaven. For at få enderne til at hænge
sammen er det oftere, at modulerne ikke er planlagt, hvilket er utilfredsstillende for alle parter.
Ugerne kan være præget af meget skiftende arbejdsbelastning
Der kommer ofte ændringer og "små" ekstraopgaver, som giver uforholdsmæssigt meget ekstraarbejde. Arbejdsbelastningen kan blive uigennemskuelig. Det er vanskeligt at langtidsplanlægge. Det gælder både i forhold til portefølje, men også i forbindelse med det daglige virke.
Ledelsen skalter og valter med vores arbejdstid - den lægger moduler ind på undervisningsfri dage - også for klasser, der ikke mangler moduler. Har klassen et hul i skemaet, finder ledelsen en lærer og fylder ind i hullet. Resultat: at man skal opdage modulet, gøre hvad man kan for at slippe for det, for man havde jo planlagt at rette opgaver eller forberede forløb. Det er surt, specielt når klassen ikke er i modulunderskud.Jeg har også prøvet at blive
sat på som vikar - på en skemafri dag - i en klasse på trods af at modulet blot kunne aflyses, da klassen havde
overskydende moduler i faget. Læreren, man er vikar for, og klassen ville nok få mere gavn af egen lærer i eget
forløb. Kontinuitet er bedre end en vikar.
Jeg bliver underlagt en del 'pædagogiske' tiltag som jeg ikke er herre over (teamsamarbejde, studieretnings møder).Det kan indimellem være svært at få tiedn til at slå til
Opgavebelastningen kan svinge en del.
Det er svært at gennemskue konkrete porteføljeopgaver, er de større eller mindre i forhold til sidste år? - hvor
mange timer er denne opgave normeret til? Giver summen af opgaver en årsnorm? Generel føles belastningen
stor og det er svært selv løbende at holde overblikket, så man rammer det rigtige tal i skoleårets afslutning. Samtidig har man en følelse af det er en selv, der er noget galt med (overforberedelse mm. ) og ikke porteføljens størrelse, hvis regnestykket ikke går op til sidst. Dvs. mangler gennemskuelighed og respekt/tillid fra adm. til ens timeregistrering.
Jeg finder det til tider stressende at vi forventes at klare arbejdet på kortere tid en tidligere, og at man ikke ved
med sikkerhed hvor meget der forventes at man skal klare af opgaver, som ikke på forhånd er klart defineret i ens
portefølje
Jeg kunne levere bedre undervisning, hvis der var mere tid til forberedelse.
I perioder er der spidsbelastninger, hvor man har rigtig travlt, mens der i andre perioder er mindre eller almindelig
arbejdsbelastning, og sådan er det vel på mange arbejdspladser.
Med årene er der fyldt stadig flere opgaver i porteføljen, men jeg har svært ved at se, hvilke opgaver jeg skal
slække på for at få den afsatte tid til at slå til.
Jeg synes der bliver mindre og mindre tid til de enkelte opgaver, så man føler, at man skal løbe lidt stærkere hvert
år.
Der savnes stadig lidt større gennemsigtighed i portføljemodellen. Herudover kunne det være rart, om man i tildeling af (specielt lidt større) ekstraopgaver (fx flere vikartimer i streg med et hold) vil blive taget med på råd, da
man godt kan være presset i den givne periode, selvom der i portføljeoversigten eller i tidsregistreringen ser ud til
at være plads.
I det nuværende porteføljesystem er der en grundlæggende uklarhed i kriterierne for tildeling af arbejdsopgaver.
Det ville være rart hvis det kunne blive klarere formuleret.(når det er sagt oplever jeg dog at ledelsen er god til at
følge op på tidsregistreringer)
Det kan være svært at gennemskue, hvor mange hold/arbejdsopgaver, der tilsammen udgør en fuldtidsstilling.
Der er klare mål for mine opgaver, når det gælder bekendtgørelsernes beskriverlser af faglige mål etc. Jer har til
gengæld meget svært ved at afkode hvad ledelsen vil have mig til. Det virker som om skolens økonomiske situation er det styrende for hvad jeg bliver tildelt af opgaver, mens mine muligheder for at løfte opgaver på et niveau
der har en tilfredstillende kvalitet, er af langt mindre betydning.
Jeg synes at jeg generelt har meget travlt og at jeg hele tiden må gå på kompromis i forhold til elevernes undervisning da der ikke lænegere er tid til ordentlig forberedelse. Dette kommer i særdeleshed til udtryk i forhold til nyudvikling af undervisningsforløb og forberedelse af nye forsøg. Jeg føler at FOR meget af undervisningen er præget af genbrug.
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Underviser

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Som ny underviser er det med uigennemskueligt, hvor lang tid jeg har til de enkelte arbejdsopgaver, og det medfører en vis stressfaktor (ikke stress!), og det gør (måske?) at jeg enten underforbereder eller overforbereder mig.
Jeg yder ikke længere et efter min vurdering tilfredsstillende stykke arbejde. Reproduktion af undervisning og for
kort tid til forberedelse mm. gør, at jeg ikke længere føler mig velforberedt til undervisningen, hvilket er yderst
ubehageligt.
Har en klar fornemmelse af, at den enkelte lærer skal løse flere opgaver på samme tid i forhold til for et par år siden.
Der er slet ingen tvivl om at vi oplever en generel markant øget arbejdsintensitet........det er rigtig skidt for de fleste medarbejdere og helt sikkert for skolen.Trist også at flere (mange?) er holdt op med at registrere det faktiske
timeregnskab af nervøsitet for evt at blive "kaldt til orden".......Work smarter not harder er vikelig ikke nogen
hverken rar, emptisk eller klog besked at få stukket ud.
Har fået mange opgaver i opgaveporteføljen, og tiden slår ikke til på trods af min effektivitet og skæren ned på
omfanget af opgaverne.
Mht balance varierer det
Meget svært at forstå måden hvorpå opgaver tildeles der mangler gennemsigtighed i porteføljerne
Gyngerne og karrusellen er et nyttigt redskab. Arbejdet med srp bliver mere og mere omfattende.
Jeg oplever, at man får tildelt flere og flere arbejdsopgaver, som man skal løse på samme tid som før.
Først: Jeg har kun oplevet lydhørhed overfor mine ønsker til porteføljesammensætning og "yderligere arbejdsopgaver". Tak for det!Dog er det svært at gennemskue hvor mange arbejdsopgaver man "bør" have med en given
ansættelsesgrad. Der er opstået en terminologi omkring "brede" eller "smalle" skuldre på lærerværelset, og det er
meget svært at gennemskue hvilken kategori man tilhører.Det er fx min oplevelse at jeg (blandt nogen kolleger)
bliver opfattet som havende smalle skuldre (læs: løfter ikke min del tilstrækkeligt), mens jeg selv egentligt oplever
at jeg virkelig skal anstrenge mig for at få det hele til at hænge sammen ift. min ansættelsesgrad og "antal brugte
timer".Dette giver nogen uhensigtsmæssige (og meget ubehagelige) "spænd" i det kollegiale samarbejde - noget
der ikke opstod med akkordsystemet, da det der var meget nemt at pege på at man faktisk (på papiret, forstås)
arbejdede "nok".Problematikken er især blevet tydelig for mig indenfor det seneste års tid, hvor jeg oplever at
nogle kolleger er blevet meget specifikke i deres ytringer om andre kollegers (herunder min egen) arbejdsindsats...
Jeg er helt klar over at det ikke er FG's ledelse, der har besluttet det nuværende porteføljesystem. Men det er så
demotiverende og ydmygende at det nærmest ALTID er mig, der ikke laver mit arbejde hurtigt eller smart nok, når
det viser sig at jeg bruger flere timer end det "SKØNNEDE" eller "FORVENTEDE". (hallo - der er "skønnet" eller
"forventet" forkert i nogle tilfælde :-))Det er ydmygende og opslidende at være udsat for de "tids-debatter", der
nærmest som udgangspunkt har, at jeg er den der ikke er god nok til mit arbejde. Det er jeg sgu !! - og jeg arbejder effektivt og ansvarligt på at producere studenter - jeg piller ikke rejer - jeg sorterer ikke skruer - jeg sætter mig
ind i stof, jeg finder nyt og relevant stof, jeg sorterer stof, jeg tilrettelægger stof, så eleverne - efter min bedste
overbevisning og erfaring - får den bedste læring.
Det er lidt et stressmoment, at man ikke får besked om skemaændringer. Det kan ødelægge en arbejdsplan, når
man ikke opdager det i god tid.
Det her år har været det hårdeste i min karriere hidtil, da de hold jeg har undervist har haft flere timer end ellers.
Lectio gør det lidt svært at gennemskue, både for mig selv og for ledelsen, som jeg også har forhørt mig ved. Dog
har dialogen omkring tidsforbrug med ledelsen været enormt god
Meget svingende. Problemet er jo hele tiden tiden! At man gerne vil gøre sit arbejde godt, inspirerende og nutidigt, men at tiden / effektiviseringen spænder ben, da der er for mange hold / undervisningtimer til at kunne lave
den forberedelse til de enkelte klasser, som man synes ville være den bedst egnede undervisning for lige netop
den klasse. Man må indgå mange halv-dårlige kompromiser med sig selv og køre det samme materiale lidt for
mange gange i træk, selvom man måske har fået en god idé til noget bedre - tiden er ikke til "det bedre".
Uigennemskueligheden i fordelingen af tid/opgaver er frustrerende.
Det er for svært at forstå at man skal have så mange ekstra timer uden betaling når man ikke kan se tallene bag
arbejdspresset
Det er (alt for) uigennemsigtigt, hvor lang tid, der er til en opgave.Det er uklart hvor meget tid til øvrige opgaver,
man kan pålæggesMan får nemt dårlig samvittighed, hvis man bruger tid på at sætte sig ind i nyt stof (selv om det
er nødvendigt)Der er for lidt tid til at udvikle undervisningen fagligt og pædagogisk. Ofte må man vælge en af de
toDer er for lidt tid til samarbejde med fagfæller og andre kolleger, man med fordel kunne udvikle og dele viden
med
Stor indflydelse på planlægning af undervisning, men mangel på gennemsigtighed i forhold til arbejdsbyrde og
opgaver
Det er problematisk og tildels stressende at man ikke har nogen fornemmelse af hvordan ledelsen planlægger de
opgaver man får tildelt henover året. Jeg ville ønske man kunne lave et mere gennemsigtigt system.
Jeg oplever at mine timer fordeles meget ujævnt i skemaet. Det ses konkret ved lejlighedsvis store udsving i antal
af undervisningsmoduler i den enkelte uge. Uheldigvis har uger med mange moduler også i nogen grad været uger
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med andre ekstraordinære aktiviteter (møder mm.) - dvs. der er meget arbejde, selvom man selvfølgelig har forberedt sig i de "tyndtbesatte" uger, så er der stadig meget at lave.
Men denne balance er ikke gud-given. Den gælder min situation i år.
Savner flere selvstændige opgaver.

Tabel 23. Kommentarer til retfærdighed på arbejdspladsen.
GRUPPE

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser

Underviser

KOMMENTARER

Igen kan jeg kun kommentere på undervisnignsevalueringen, som jeg ikke synes er retfærdig. Ikke fordi jeg er imod
evaluering, men fordi formålet og opfølgningen er uklar.
I nogle tilfælde er der uklarheder. fx mht timer osv som ikke er helt nemme at gennemskue. Jeg føler mig ikke uretfærdigt behandlet, men det kan give anledning til noget frustration.
Hvad betyder det, og af hvem?
Det er vanskeligt at gennemskue om der er retfærdighed. Det er meget uigennemskueligt, hvordan vores porteføljer er sammensættes. Der er en tendens til at nye kolleger får uhørt store porteføljer. Erfarne lærere får også store
porteføljer, - hvilket fremlægges som en selvfølge - uden at "merarbejde" udløser merarbejdsbetaling eller afspadsering.
Jeg synes ikke porteføljemodellen fungerer. Det er uhensigtsmæssigt, at det er så uklart hvad der ligger til grund for
ledelsens vurderinger af vores porteføljer. Det skaber usikkerhed og frustration. Når vi kolleger sammenligninger
vores portefølje, er der mange der føler sig uretfærdigt behandlet. Når der ikke er åbenhed om baggrunden for ledelsen beslutninger skaber det stress og utryghed - og måske endda mistro. Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor man ikke lægger tallene åbent frem. Jeg tror alle er klar over, at ledelsen bliver nødt til at spare de kommende
år, og derfor bliver det ENDNU mere vigtigt, at der er åbenhed på dette felt.
Evalueringen som eleverne har lavet i efteråret var ikke retfærdig. Jeg synes ikke at 16-18 årige teenagers er i stand
til at håndtere så stor magt over lærerene som de får chancen til her.
Jeg bliver ikke behandlet retfærdigt. Der bliver tænkt alt for meget i økonomi (og bygninger der kan stå som eftermæle) fremfor mennesker .Argumenter som faldende og stigende elevtal bliver anvendt efter, hvad der skal argumenteres for.
Mangel på gennemskuelighed gør det svært at vurdere dette spørgsmål. Det gælder i forhold til hvordan porteføljer
bliver sat sammen og rettet til i løbet af året, samt i forhold til andre læreres belastning.
Men jeg hører nok også til dem der ikke er bange for at gå til ledelsen hvis jeg føler at der er et problem.
Portefølje- og tidregistrerings-systemet er uigennemskueligt, og opleves som særdeles uretfærdigt. Der florerer rygter og teorier blandt lærerne om hvordan det udmøntes. Om det er sandfærdige rygter er svært at vide, men alene
den uvished de er udtryk for, giver utryghed og iritation.-Ledelsen har ikke formået at gøre det tydeligt, hvilke kriterier der ligger til grund for deres tildeling af opgaver. Har de delt lærerne ind i kategorier efter deres "løfteevne"?
Det tror jeg de gør, men det er langt fra alle der ved hvilken kategori de befinder sig I og hvad det betyder.-Ledelsen
snakker om at det ikke er alle hold der er lige arbejdstunge, men igen er der ingen præcis udmelding om hvilke hold
der er tunge og hvilke der lette.-Til tidsregistreringssamtalerne bliver man mødt med en glathed, som grænser til
ligegyldighed.-Ledelsen er totalt afvisende over for en dialog der kunne afhjælpe noget af dette. (Som beskrevet
tidligere syntes dette at være rektors foretrukne ledelsesstil).
Jeg føler at jeg bliver behandlet retfærdigt, men samtidig føler jeg også at jeg selv har arbejdet for denne retfærdighed ved at italesætte mine behov.
Personligt ja. Som faggruppe ikke altid..
Men har en klar fornemmelse af, at det ikke gælder alle, når det fx drejer sig om pludselig tildeling af ekstra arbejdsopgaver.
OH..den er svær...........retfærdighed...........men altså mere i høj gra end delvist også selvom det er jo nogle gange
er i høj grad
Der virker ikke til, at ledelsen vurderer lærernes timeregistrering når der uddeles opgaver.
Selv oplever jeg ikke at blive behandlet uretfærdigt, men der synes at være forskel på, hvordan folk oplever at blive
behandlet. En art akkordsystem (gennemsigtighed), især i tildelingen af arbejdsopgaver, kunne formentlig afhjælpe
dette.
langt de fleste beslutninger tages hen over hovedet på medarbejderne
Som årsvikar på 3. år er det et lidt ømt punkt at forholde sig til. Jeg har de sidste 2 år (flere gange) bedt om en anbefaling, jeg kunne tage med til videre jobsøgning. Jeg har ikke fået den endnu. Det føles mærkeligt at blive ved med
at spørge. Det er altid en svær ting at skulle tage fat på. Jeg vil jo gerne blive.
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Dette er det første kommentarfelt efter forrige sektion om anerkendelse.Jeg har brug for at skrive - at jeg ANER
IKKE om min ledelse anerkender mit arbejde...... - og jeg FØLER ikke at jeg behandles retfærdigt - men eftersom der
ikke er åbenhed om forskelligt - fek.s fordeling af arbejdsopgaver - så ANER jeg det IKKE
Jeg synes ikke, der er ligelig behandling fra ledelsens side når det gælder time-fagfordeling, tillæg eller efteruddannelse. Nogle grupper har det bedre end andre.
Det er frustrerende ikke at vide hvad opgaver fylder og hvornår man kan blive pålagt mere arbejde end kollegaer
med samme kvalifikationer. Det virker til at dem, der brokket sig, får fjernet opgaver mens de, der bøjer sig, får ekstra arbejde. Jeg forstår ikke hvorfor vi ikke kan få nogle tal på de forskellige opgaver, som flere og flere andre gymnasier er begyndt igen.
Uigennemsigtigheden i opgavetildelingen (porteføljeudmålingen) er irriterende og forstyrrende for forholdet mellem medarbejdere og ledelse. En kilde til evig uro og mistro. Det er IKKE lykkedes ledelsen at overbevise om hverken hensigt eller evne til at håndtere porteføljetildelingen på en rimelig vis.
Føler mig fuldt respekteret. Føles uretfærdigt, at man aldrig opnår lokalløn for kerneydelsen (glade elever, gode
evalueringer, gode resultater, vedvarende engagement og faglig udvikling)
Fordelingen af porteføjler synes tilfældig og uretfærdig og der er stor forskel i hvor mange opgaver de forskellige
lærer får tildelt. Og skævvridningen er MEGET stor for nogen lærere og slet ikke for andre.
Jeg føler mig ikke uretfærdigt behandlet. Men jeg finder generelt processen omkring opgavetildeling, tidsregistrering og tidsregistrerings samtaler ugennemsigtig og frustrerende. Nogle medarbejdere har "brede skuldre" og skal
løfte ekstra opgaver. Andre bliver måske skånet. Jeg aner ikke selv, hvilken kategori, jeg er i, men ved, at der er
"luft" i min opgaveportefølje, og jeg presser derfor mig selv til at byde ind, når skal løftes en ekstra opgave, som ikke
er fordelt på forhånd.
Jeg ved ikke helt hvad jeg skal lægge i udsagnet med retfærdighed på arbejdspladsen. Jeg kommer meget til at
kæde det sammen med anerkendelse og syntes der ofte kan mangle en anerkendelse fra ledelsen af ens daglige
arbejde.
Om jeg bliver værdsat kan jeg da på ingen måde svare på???

Tabel 24. Kommentarer til ledelse.
Gruppe

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser

Underviser

Underviser

Underviser
Underviser
Underviser

Kommentarer

Ledelsen har de seneste år lavet en elevevaluering af undervisningen.Denne evaluering mangler en klar opfølgelse
og generelt skader den mere end den gavner blandt mange medarbejdere. Det er meget vigtigt for arbejdet mellem ledelsen og lærerkollegiet, at man får kigget på hvad formålet er med evalueringen, men også hvordan man
derudfra har tænkt sig at følge op på denne, da det er meget ødelæggende for miljøet.Denne evaluering er den
primære årsag til, at jeg ift arbejde, ledelse etc ikke kan sætte kryds i meget høj grad.
Min interaktion med ledelsen er meget begrænset i det daglige arbejde.
Der tages flere beslutninger hen over hovedet på lærerne, der har indflydelse på arbejdsmiljøet og mulighederne
for løsningen af kernekompetencen. Dialogen indledes først, når beslutningerne er truffet, og grundlaget for beslutningerne kan nogle gange virke uoplyst.Der træffes også beslutninger på baggrund af frivillige dialogmøder,
hvilket vel ikke er hensigten med disse møder. Når beslutningerne først er truffet, så virker ledelsen ikke lydhør
overfor lærernes argumenter.
Hvad skal man med en tilgængelig ledelse, hvis ledelsen bestemmer henover hovedet på folk, f.eks. ved at stille
nye krav, som ikke bliver meldt ud førend den kan kritisere en for ikke at have opfyldt dem.
Det er et stort problem, at ledelsen er helt usynlige, når det drejer sig om undervisningen. Der udtrykkes stort set
aldrig retningslinier, der går på den egentlige kerneydelse. Der er masser af ledelse omkring vækst, udbygning,
branding af skolen m.m. Kerneydelsen er desværre helt væk - eller udliciteret til den nederste i ledelsen. Den
manglende prioritering af undervisningskvaliteten ses blandt i, at næsten hele de kommende besparelser tages fra
undervisningen. Ledelsen friholdes helt..
Hvis man skal havde noget godkendt af rektor, så er det velkendt, at man som ansat skal vente på at rektor har
"en god dag".Hvis han ikke har det, kan man blive overfuset og få ikke-rationelle afslag. Dette skaber naturligvis et
dårligt samarbejdsklima, hvor man bruger tid omgå dette.
FG har ikke en leder, men en gammeldags chef. En ikke lyttende og ikke interesseret i hvad kompetente medarbejder har af tiltag og ideer. Han tager beslutninger hen over hovedet på lærerene (og min fornemmelse er også
at de sker over den øvrige ledelse som bare retter ind). Det er den enkeltfaktor der har mest indflydelse på min
motivation.
Det ville blive en endnu bedre arbejdsplads med - mere dialog, når der arbejdes med tiltag, der påvirker de ansattes arbejde i større omfang. I visse sammenhænge er der stort ingen dialog.- større gennemsigtighed i porteføljen.
Flere tilfælde med dårlig kommunikation både individuelt og til hele faggrupper. Synes ikke ledelsen lytter, men
affejer og lægger låg på problematikker - med rektor i spidsen. Mangler generelt forståelse for arbejdsglædens
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betydning. Har det sværere end tidligere med at gå til ledelsen med generelle spørgsmål - da tilliden er svækket
og derfor ikke føler at de arbejder for min sag (men har deres egen agenda). Det er i hvert fald ikke trivsel og arbejdsglæde, der vægtes!
Vi har en god ledelse - men dog ikke altid lydhør for problemer mht manglende tid til opgaver
Af og til er det lidt uklart for mig, hvem jeg skal henvende mig til i ledelsen alt efter årsagen til min henvendelse.
Men jeg får altid et venligt svar fra ledelsen og jeg møder stor forståelse og støtte.
Ledelsen formår ikke at inddrage de ansatte i beslutningsprocesser der er af væsentlig betydning for lærernes trivsel. Beslutninger bliver truffet og først derefter offentliggjort. Selv ganske små forslag til forbedringer bliver alt for
ofte, mødt med ligegyldighed, eller arrogante svar, eller i værste fald vredesudbrud. Effekten af dette er at man
som ansat mister motivation og lyst til at yde en ekstra indsats. Det er ikke noget nyt at, specielt rektor, leder på
denne måde, men situationen er blevet tilspidset efter at portefølje- og tidsregistrerings-systemet.
Jeg er i tvivl om hvad der ligger til grund for vores portefølje. Jeg savner gennemsigtighed i forhold til de beregninger der ligger bag. Hvordan vurderes det, hvilke, og hvor mange, opgaver man er i stand til at varetage? Det skaber utryghed ikke at vide i hvor høj grad man pålægges mere arbejde det efterfølgende år.
Der sker for ofte ændringer i Lectio, uden man bliver underrettet om dette. Det skaber store frustationer.
Føler mig som del af idrætsgruppen hårdt ramt af ledelsens seneste beslutninger i forhold til idrætsdagen.Særligt
besparelsen af 2.læreren på B-niveau påvirker undervisningskvaliteten negativt.
Ledelsen er fysisk meget tilgængelig og store dele af ledelsen mentalt og empatisk tilgængelig.Samarbejdet har jo
ændret sig i de sidste år "direktør vælde". Nu fungerer "det store"samarbejdet i højere- og for højgrad - på den
øverste ledelses præmisser. Tømren er bestilt - beslutningerne er taget mm
Motivation ved ens job hænger meget sammen med gennemsigtigheden i de beslutninger, der træffes på arbejdspladsen. Det mangler i høj grad. - desværre også dialog om beslutninger på arbejdspladsen, der involverer forringelser for både elever og medarbejdere. Hvis man var i dialog med faggrupperne, kunne deres viden og forslag
tages med i beslutningerne. Det ville gavne flere.
Der er sket en individualisering af portefølje og overarbejde som er uigennemskuelig for den enkelte lærer og
uheldig for forholdet til ledelsen. Ledelse og lærere bør i samarbejde udarbejde et system som kan give trivsel,
gennemskuelighed og rimelighed indenfor overenskomstens rammer som det for eksempel er sket på mange
gymnasier i forhold til lokalaftaler.
Det har været belastende ikke at kunne få en dialog i gang i forhold til eksakt timebelastning og portefølje, når
tallene er "hemmelige".
Jeg synes, at ledelsen i højere grad skal inddrage medarbejderne i beslutningsprocesserne der er for lidt anerkendelse for arbejdsindsats der skal være mere åbenhed om porteføljernes sammensætning
Der hersker efterhånden stor uigennemsigtighed i de tanker, ledelsen gør sig omkring porteføljetildelingen. Nogle
klarere retningslinjer og aftaler ville kunne afhjælpe dette.
Det er sjældent, at (dele af) ledelsen svarer på skriftlige henvendelser, hvilket til tider gør små praktiske spørgsmål
langt mere besværlige
Altså.... de er da meget søde. Humørsvindende i større og mindre udstrækning - det er vel meget menneskeligt men det er også sådan at "ledelses-humøret" i nogle tilfælde afholder mig fra at samarbejde= - jeg gemmer kontakt til et andet mere opportunt tidspunkt
Ledelsen er ikke god til at lytte. Der kommer ikke svar på spørgsmål og indlæg på konferencerne. Der er stadig
ikke nogen koordineret kommunikation, rigtig megen information kommer rundt via jungletrommerne. Det er et
stort problem i nogle sammenhænge. Et andet stort problem er den urimelige forskelsbehandling, der er mellem
faggrupperne. Det er mærkeligt, at det igen og igen kun er de samme to-tre faggrupper. de samme få lærere, der
igen og igen fremhæves og får privilegier. Et eksempel: Til juletræsfesten får kemigruppen mere ros, end de der
arrangerer festen. Pinligt, men typisk. Kære ledelse: se jer dog omkring!
jeg synes de virker lidt tyndt besat, så for min skyld kunne man sagtens hyre en inspektor mere, så de havde mere
tid til at gå i dybden med de mange opgaver
Fungerer klart bedre end tidligere. Større lydhørhed og imødekommenhed, særligt på enkeltsagsniveauDog:
Mangler overblik over, hvem der har hvilke ansvarsomåder
Desværre må jeg sige at denne her udregning af årsporteføljer bliver en mærkelig lukket sag som påvirker mit forhold til ledelsen meget. Her savner jeg en større gennemsigtighed og vejvillje til at kaste lys over dette. Af en eller
anden grund stresser dette system mig, da jeg ikke forstår hvilke overvejelser der lægger bag ved antallet af arbejdsopgaver som både jeg og mine kollegaer for tildelt.
"Ledelsen" er et vidt begreb - det er svært at svare overordnet. Der er stor forskel på mit samarbejde med medlemmerne af ledelsen. "Delvist" dækker fra "I meget høj grad" med nogle om nogle opgaver til "I ringe/meget
ringe grad" med andre om andre typer af opgaver.
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Tabel 25. Kommentarer til information.
Gruppe

Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser
Underviser
Underviser
Underviser

Underviser

Underviser

Underviser
Underviser

Underviser

Kommentarer

PÅ visse områder gør jeg - der er rig mulighed for at få information om opgave/eksamen/møder osv. Og her oplever jeg at fx ledelsen er meget tjekket med at få oplyst/lavet pjecer osv. Blandt kollegaer kan der være tendens til
'at man gør hvad man plejer' og det kan være svært at gennemskue hvad det er.
Ledelsen holder af og til kortene tæt til kroppen, så det er svært at få indflydelse
Visse beslutningsprocesser foregår hen over hovederne på det faglige personale (underviserne). Uden at forhøre
sig hos faggrupperne/lærerne, men også uden at informere lærerne om handlinger, som kan få stor betydning for
arbejdslivet, bliver der taget vigtige beslutninger. En større lydhørhed og et bedre samarbejde mellem ledelse og
lærere vil betyde meget for et godt arbejdsmiljø, en god stemning, mindre stress, en bedre læring hos eleverne og
dermed en bedre skole.
I min faggruppe får vi taget et undervisningslokale fra os - og det er besluttet fuldstændig hen over hovedet på os.
Og da vi henvender os om problemet mødes vi af en hoven chef.
Man kan savne informationsdeling. Til tider har nogle få kolleger fået informationer, som kunne være til gavn for
alle - eller alle i faggrupperne.
Inddragelsen af drengesalen er et eksempel på dårlig kommunikation og forståelse for lærernes behov og arbejdsglæde. Beslutningen er taget hen over hovedet på faggruppen og ingen forståelse for faggruppens ønsker og alternative forslag. - selvom man har givet udtryk for at ville lytte, har man ikke gjort det.
Det er frustrerende selv at skulle opdage væsentlige skemaændringer i Lectio.Det er irriterende at få tildelt opgaver, som man i porteføljesamtalen var blevet enige om, at der ikke var plads til!
Nye bøger til nyt emne i "Fysik i det 21 århundrede" kommer alt for sent.
Sene skemaændringer uden varsel har været en stressfaktor for mig, men det ser ud til at blive bedre nu.
En katastrofe at idrætslærerne ikke er blevet involveret i processen omkring evt. nedlæggelse af drengesalen
Se kommentar til "forhold til skolens ledelse"
Der mangler kommunikation ang ændringer i skemaet. Det skaber store frustrationer.
Igen: Vi blev for sent involveret i byggeprojektet i drengesalen.
Der bliver aldrig givet besked direkte til den berørte kollega om ændringer i hans/hendes arbejdsplan. man skal
selv opdage det ved at tjekke frem i Lectio. Det er stressende.
Sagt på en måske lidt for enkel måde.....informationen flyder afhængigt af beslutningens vigtighed for "ledelsen".....informationerne og deraf afledte reelle debat, opleves det (for) ofte, må ikke stå i vejen for den bestilte
tømrer.
Ledelsen inddrager ikke medarbejderne, når der er udsigt til centrale tiltag, der vil påvirke undervisningen.
Tilstrækkelig info, men ikke altid i god tid
Reformer meldes ud fem minutter i (eller over) 12.
I "gamle dage" var vi vant til at få en mail, når der var foretaget skemaændringer af den ene eller anden art.Nu er
der langt mellem denne type skema-opdateringsmails - hvilket er brandærgerligt, for man føler sig en gang imellem temmelig "kørt over" ift. planlægningen af ens tid.Jeg siger ikke at alle skemaændringer skal "til høring" (det
er naturligvis umuligt), men en kort mail med indholdet:"Kære xx - der er ændret på dit skema i uge yy - vh zz"
ville gøre alverden til forskel.
Jeg anerkender at nogle typer af beslutninger hører til på ledelsesniveauet. - Men beslutninger som har AFGØRENDE indflydelse på min hverdag som medarbejder på skolen forventer jeg (evt. som medlem af faggrupe) at
blive inddraget i/orienteret om på et ret tidligt tidspunkt i en forandringsproces.tidligere er jeg /min faggruppe
blevet skivet af en dialoggruppe om bygningen af den nye idrætshal. resultatet er bla at læreromklædningsfaciliteter er bygget fuldstændigt hovedløst - (TÆNK at man kan slippe afsted med det!!) - og aktuelt er faggruppen IKKE
ORIENTERET eller inddraget i nedlægningen af drengesalen. Konsekvenser for MIN hverdag er forringede muligheder for at udføre mit arbejde. Det vil kræve extra indsats at opretholde niveau og kvalitet fordi omstændighederne til styre forløb og forløbslængde - ikke lyst, motivation og læreplan.
Er beskrevet tidligere. Men her er der et virkeligt stort og selvskabt problem. Det er som om ledelsen ikke tør stå
ved sig selv, og derfor bare undlader at melde ud den ene gang efter den anden. Det er ikke kun dag-til-dag ændringer, der har betydning for lærerne, det har de mere langsigtede og strategiske ting også. Fx den kluntede
håndtering af det nye logo.
Dialogmøderne er en farce: for sent, for lidt, for énvejs...
Savner overblik over og information om de lange linjer, især over nye udviklingsområder, der ikke (kun) handler
om effektivisering (som næsten al fælles aktivitet har handlet om de seneste år).Det er uklart og helt uigennemsigtigt, hvem der får visse opgaver, fx vedr. det internationale arbejde (det virker af og til som om, at ledelsen og
udvalgte kolleger kan prikke udvalgte på skulderen og opnå de gode ben). Ville klart foretrække mere gennemsigtige og demokratiske processer med opslag og ansøgning.De gå-hjem-møder, ledelsen indkalder til, virker ikke
som reelle dialogmøder, snarere som et figenblad for dialog. "Tømreren" er ofte bestilt vedr. de beslutninger, der
drøftes. Kan føles som spild af kostbar tid af samme grund.Mht. eget arbejde er det uigennemsigtigt, hvor lang tid
en opgave må tage. Desuden virker den buffer, som er lagt ind, superelastisk: Den kan tilsyneladende bare udvide
sig efter (jeres) behov. I sidste ende går det ud over arbejdsglæden, hvis man får så mange ekstra opgaver, at der
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Underviser
TAP

aldrig er tid til at udvikle nye undervisningsforløb, samarbejde med kolleger mm. Ville være rigtig rart med en klarere estimering af, hvilke ekstra opgaver - målt i tid - man kan forvente. Alternativt skal der kunne justeres undervejs, fx i tildelingen af AT, SRP mm. alt efter tidsregistreringenTildeling af tillæg mgl. fuldstændigt begrundelser.
Mangler info omkring hvorledes porteføljen vægtes mellem lærene. Savner gennemsigtighed i denne proces
Den helt store anke her er porteføljesystemet, som skaber stor usikkerhed omkring, hvor meget arbejde vi som
undervisere kan pålægges.
Den manglende information kan komme fra såvel ledelses- som lærerside..

Tabel 26. Beskrivelser af krænkende adfærd.
Gruppe

Beskrivelser

Underviser

Har overhørt en kollega få nedværdigende kommentarer fra en leder
Den af ledelsen udarbejdede evaluering hvor eleverne anonymt skriver om lærerne, benytter nogle af eleverne til
at skrive negativt om læreren som person, selvom det måske handler om at de ikke gider faget osv.Vi har fået et
nyt krav trukket ned over hovedet på os: Scor højt i elevevalueringen, så for fremtiden skal man lægge nemme
prøver ind lige før evalueringen, og man skal fokusere på at tale om den elevgruppe, det er gået godt for i prøven.
Når ledelsen fokuserer på de enkelte holds score, glemmer de at humøret på et hold kører op og ned, afhængigt
af om de lige har haft en prøve, der gik godt eller skidt. Som lærer kan man tale et holds kollektive humør op ved
at fokusere på det positive og ned ved at fokusere på det negative, men det er dog mærkeligt at skulle interessere
sig for det, fordi ledelsen blot fokuserer på et tal. Ledelsens fokus på tal er uprofessionelt og krænkende.
Når vi som gruppe henvender os og der kun er hån tilovers for vores frustrationer er det chikanerende.
Ikke at blive hørt/forstået i forhold til oplevet problematik - blive affejet og ikke føle sig velkommen.
Jeg opfatter det ikke som chikane eller mobning, men sårende/nedværdigende, når ledelsen ikke vil indgå i reel
dialog om beslutninger den har taget. Som beskrevet tidligere hænger dette i særdeleshed også sammen med den
måde man bliver afvist på - i særdeleshed af rektor.
jeg er glad for at kunne sige atjeg synes jeg er sluppet fri for disse ting - til gengæld har jeg set og hørt/oplevet det
jeg vil beskrive som (nær) chikanerende optræden eller adfærd overfor kolleger ved (få) lejligheder
Jeg har en kollega, som jeg kan have svært ved at afkode. Jeg kan godt føle mig talt ned af den pågældende person. Jeg har talt med vekommende, der dog siger, at det bare er ren ironi. Det tager jeg til efterretning, men jeg er
nu stadig usikker på kollegaen.
Evaluering til ledelsen giver nogle uhensigtmæssige og ikke brugbare svar. Luk for lærernes mulighed for at se
disse svar og lad det være hvad det er. Et ledelsesredskab til at vurdere kvalitet og manglende udførelse af arbejde.
Især et par kolleger har "set sig sure på mig", og deres retorik vedr. min arbejdsindsats er meget nedladende. Det
er min oplevelse at der bliver snakket dårligt om mig bag min ryg.Desuden er jeg blevet beskyldt for at være manipulerende overfor mine elever ifm. elev-evalueringerne: "du har fortalt dem præcist hvad de skal svare - og så
turde de ikke andet" var beskeden til mig. Pågældende kollega underviser i samme klasse. Ved samme forbindelse
fik jeg af vide af kollegaen at jeg decideret løj, når jeg sagde at det naturligvis IKKE var tilfældet at jeg havde manipuleret dem til noget sådant. Dette foregik mundtligt og med andre kollegers tilstedeværelse. Oplevelsen var MEGET ubehagelig, og medførte at jeg gik hjem.
Der kan falde sexistiske bemærkninger eller være sexistiske stereotypiske antagelser.
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Tabel 27. Kommentarer til psykisk arbejdsmiljø og generel tilfredshed.
Gruppe

Kommentarer

Underviser

det fysiske arbejdsmiljø er præget af at skolen er blevet for stor. Vi er for mange elever og lærere
God undervisning kræver planlægning og forberedelse. Det kan være vanskeligt at få tid til den gode forberedelse
og da planlægningen ofte ændres pga udefrakommende faktorer kan planlægningen være vanskelig følge, hvilket
i sidste ende giver en dårligere undervisning og et stressende arbejdsmiljø - en ond spiral.
Jeg bliver så træt af, at der ikke er gennemsigtighed for hvorledes vores arbejdsopgaver tildeles. Vores arbejdsplads ledes ikke - den styres af en enevældig chef.
Der er forskellige afdelinger/faggrupper. Den ene faggruppe ledes fint. Den anden faggruppe er anderledes
spændt hårdt for.
Generelt glad for undervisningsjobbet og stedet. Men synes kommunikations formen og tilliden til ledelsen halter
meget (hvilke flere af mine kollegaer også føler).
Jeg er utilfreds med, at jeg hele tiden skal yde mere, samtidig med at tiden til efteruddannelse bliver beskåret. Jeg
ville frygtelig gerne kunne følge med i mine fags udvikling, men kan slet ikke finde tiden.
Det er generende at vi skal flytte apparatur fra samlingen i lokale 121 på 2 sal, til fysiklokale 104 i stuen.( Og selvfølgelig tilbage igen efter modulet.)Fysik burde ligge på en etage, eller have en elevator.
Jeg synes stadig, at der er mange møder, hvor man ikke altid helt bliver klar over, hvor de fører hen og hvorfor
man er der. I forhold til undervisningen er jeg megt tilfreds med måden mine evner bliver brugt på, men der er
meget administrativt, som kunne gøres anderledes eller af andre måske?!
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Underviser
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Stemningen blandt kollegaerne (skepsis, utryghed, utilfredshed,...) påvirker mig. Det kan være med til at sætte en
stemning, som jeg ikke altid deler. Det kan nogle gange være svært at bevare den positive indstilling.
Mit negative svar skal ses i lyset af, at jeg, på trods af min generelle utilfredshed med rektors ledelsesstil som ikke
er af nyere dato, har været en glad og engageret medarbejder på FG. Den måde ledelsen har valgt at effektuere
portefølje og tidsregistreringssystemet er det der har fået bægeret til at flyde over.Evalueringerne bidrager i væsentlig omfang til en forværring af det psykiske arbejdsmiljø for mange kollegaer. -Heller ikke her er ledelsen i
stand til at indgå i en tillidsfuld dialog om problemerne.
elev-evalueringen fylder mere hos lærerne på negativ vis end ledelsen anerkender og nogle kollegaer har oplevet
uforholdsmæssige, uberettigede hårde ord fra elever og står med det helt selv. Der er ingen retningslinjer fra ledelsen om, hvordan de situationer skal takles, hvilket kan føre til stress. Samtidig er rammerne for evalueringen
uprofessionelt tilrettelagt, og der er særdeles uklare meldinger om, hvad evalueringen egentlig skal bruges til af
ledelsen. Vil man lave elevevaluering må man også anerkende at den fylder meget og dermed afsætte de nødvendige ressourcer til at løse opgaven professionelt.
Samværet med eleverne og kollegaerne trækker gevaldigt op!
Der er meget store udsving på de adspurgte områder. men det ligger jo i spørgsmålenes indre natur.Så hvordan
graden af tilfredshed kan aflæses er jeg da usikker på.........UTILFREDS er jeg i hvert fald ikke.
Små klasselokaler med mange elever er ofte et problem
Jeg savner en valgmulighed, der hedder "mindre tilfreds". Jeg synes, der er langt fra tilfreds til utilfreds.
Igen mangler der en mellemkategori. flere af min svar er derfor fuldstændigt misvisende
De før beskrevne oplevelser vedr. kolleger og deres adfærd overfor mig, betyder at jeg lige nu krydser af i "utilfreds" under det psykiske arbejdsmiljø.Jeg har gået i tanker om at skifte arbejdsplads på grund af det - det er temmelig opslidende altid at skulle være parat til et personligt angreb. Min arbejdsglæde er blevet væsentligt forringet det seneste års tid.
"utilfreds" er jo en ret voldsom udmelding... - men jeg må desværre erkende, at jeg i stigende grad føler at effektivisering, "kvalitets-ligegyldighed", manglende følelse af fællesskab med ledelsen om løsningen af "skole-opgaven", følelsen af at ledelsen er ligeglad med mine kvalifikationer og bidrag, min motivation og gejst, kampen for
eleverne gør, at jeg lige er inde i en periode, hvor arbejde er noget der bare skal overstås og helst ikke fylde i mit
liv.
Jeg er generelt tilfreds - under de vilkår der er. Problemet er som skrevet, at der ikke er tid til at ændre for meget
på sin undervisning / lave nye forløb / inkorporere nye didaktiske tilgange / nyt materiale, da der ikke er tid nok til
planlægningen. man kan komme hjem fra et kursus med et væld af gode ideer, masser af gåpåmod og lyst til nye
ting, men hurtigt må det hele henlægges i skuffen, da der ikke er tid! Jeg føler egentlig fint forhold til ledelse, men
føler mig også til tider overset - det giver ikke "point" at levere god undervisning med glade, dygtige, engagerede
elever - det giver point at gøre sig bemærket i f.eks. udvalg, sociale arrangementer osv. uden hensyntagen til,
hvordan undervisningen forløber her.
Der er flere ukompetente medlemmer af ledelsen, som ikke har de rigtige kompetencer og det er meget svært at
forstå at de kan have de stillinger dehar. Feks laver XXX så mange alvorlige fejl og han er direkte uforskammet når
kolleger gør XXX opmærksom på det. XXX er helt fejlplacereret. XXX burde heller ikke have sit job, XX er direkte
ubehagelig over for kolleger. Det er også svært at forstå at kolleger kan få lov til at gå rundt og være så påvirkede
af kokain og især alkohol i undervisningen i så mange år. XXX er i orden, men han bør tænke meget mere på ansættelserne og hvem der skader skolen
Fin arbejdsplads som bør "vogte sit guld", nemlig engagementet, lysten til at yde en ekstra indsats, glæden ved at
samarbejde (områder, der alle er trængte pga. tidnød, måske særligt når man løser visse opgaver/underviser i
visse fag)
Jeg har det svært med ledelsens retorik i nogle bestemte situationer:Der har været meget snak om "viden(s)deling" - ofte kobles det hurtigt til "det smarte ved forløbsdeling i lectio" - som "sparer tid". Jeg er frustreret over, at
vi skal løbe hurtigere og kvalitetsudvikle samtidig. Og frem for alt, at man ikke anerkender det store arbejde, der
skal lægges i vidensdeling, før det rykker.
Jeg synes den centralt styrede elevevaluering af undervisningen er helt håbløs. Eleverne er i tvivl om, hvad de skal
evlaluere. Hvis de får at vide at det ikke er underviseren de skal evaluere, evaluerer de deres eget niveau og indsats. Jeg har hørt flere elever sige, at de har givet en dårlig evaluering, fordi de er dårlig til faget. Desuden mener
jeg ikke eleverne er eksperter i, hvordan der skal undervises. Har hørt mange kolleger udtale, at evalueringen i
den grad har frataget dem glæden ved at undervise. Er deærlig hensigtsmæssigt?
Den overordnede fordeling af portefølgen foretages efter et helt uigennemskueligt system, som ledelsen nægter
at præsentere. Det betyder at en del kollegaer føler sig dårligt behandlet og det er den helt store negative side i
forholdet til ledelsen
Jeg har en masse kompetencer, der ikke kommer i spil, og dem ville jeg da gerne have i spil.

Tabel 28. Kommentar til sygefravær og arbejdsmiljø.
Gruppe

Kommentar til sygefravær

Underviser

Højt sygefravær pga. operation
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Porteføljesystemet gør at man føler sig mindre forpligtet til at yde sit bedste. Det er lettere at retfærdiggøre en
sygedag, hvis man føler at man har fået en urimelig stor portefølje.....og her kommer uigennemskueligheden igen
i spil, for hvem kan sige om en portefølje er stor eller lille? Det virker ikke som om ledelsen kan, og jeg kan kun gå
efter min mavefornemmelse.
der er mange forskelligartede opgaver der skal løses, konstante deadlines og ofte et stort arbejdspres.
Ærligt talt har været så ved jeg ikke om jeg overhovedet har været fraværende pga sygdom de sidste 12 måneder....men nu har jeg skrevet 2 dage.
Jeg har meldt mig syg tre ud af fire dage for at kunne nå mit arbejde, dvs stileretning.
Jeg har netop haft et hold i ryggen, der med stor sandsynlighed skyldes dårlig og ensformig arbejdsstilling over
længere tid. Jeg har indenfor de sidste 3 døgn rettet 3 klassers opgaver.
min sygdom skyldes "almindelig sygdom", men jeg har været meget ked af fraværet, da det dels kommer i vejen
for mine undervisningsplaner, men er også bange for at det vil påvirke ledelsens syn på mig som en pålidelig medarbejder.
Derudover også "alm." sygdom

Tabel 29. Afsluttende kommentarer.
Gruppe

Kommentar

Underviser

Jeg savner spørgsmål om a) studie- og udvekslingsrejser b) mødeaktivitet c) efteruddannelse
Hæve-sænkebordene i klasselokalerne til lærerne er stort set alle i stykker: mangler et hjul, kan kun fastholdes i
en position - men ellers en god ide.Det er ikke alle, der foretrækker skalstole med hjul under. Generelt er en stol
med 4 ben bedre - og endelig en hvor sædet ikke vipper. Det er direkte ubehageligt at sidde på en stol i bevægelse
(synes jeg). Derfor er det uheldigt at stolene er ved at blive skiftet ud.
Jeg synes ikke at undersøgelse er præcis nok i forhold til mit arbejde som underviser, og jeg synes ikke at undersøgelsen giver mulighed for at skelne mellem de forskellige dele af ledelsen, hvilket man bliver nød til, hvis undersøgelsen skal give et retvisende billede.
Jeg vurderer mit stressniveau som højt, når jeg har svært ved at komme i gang med de enkelte opgaver, fordi de
virker uoverskuelige. Det kan nærmest paralysere mig, og få mig til at spilde en hel skemafri dag med at have tankemylder over alt det jeg burde nå.
Stinkskabene i kemi fungerer ikke optimalt
Planlægning og forudsigelighed er væsentlige ting for mig, og det bliver sværere og sværere i mit job, synes jeg.
Jeg er vant til at have mange bolde i luften og kan lide det, men uforudsete skemaændringer og ekstraopgaver
kan påvirke hele min langtidsplanlægning, som jeg er ret afhængig af.
Min tillid til ledelsens evne til at skabe en tillidfuld dialog og dermed et godt arbejdsmiljø for de ansatte er meget
lille. Jeg er begyndt at se mig om efter et nyt arbejde.
Den manglende offentliggørelse af timenormerne for arbejdsopgaver er - rent ud sagt - pisseirriterende. Det skaber en - sikkert unødvendig - usikkerhed. Forstår ikke, hvad det skal være godt for.Vi har vel meget at lave, men
det er et spændende og udviklende arbejde - på en god arbejdsplads.
Den manglende gennemsigtighed i forhold til omfanget af arbejdsopgaver og deres forventede tid giver stor usikkerhed og stress. Et gennemskueligt system med timer/akkorder er langt bedre. Det opleves som meget arbitrært,
hvor meget der tildeles og hvordan man i ledelsen kommer frem til hvor mange hold, der giver fuld tid. Overgangen fra timefastsatte arbejdsopgaver til porteføljesystemet har været et klart tilbageskridt for underviserne. Det
har skabt stor usikkerhed og medfølgende mistillid til ledelsen. Ledelsen (primært AJ og tidligere AS) skal dog roses for at tage tidsregistreringen seriøst og tiltaget med tidsregistreringssamtaler virker godt. Men følelsen af, at
der blot kan puttes ekstra opgaver i ens portefølje uden konsekvenser er der til stadighed, og det fører unægteligt
til et fald i undervisningskvaliteten, da man så bruger mindre tid på de først tildelte opgaver for også at få plads til
de ekstra opgaver uden at komme i overtid (som man ikke ved, om man får udbetalt).Man bør gå tilbage til det
tidligere system med gennemsigtighed i arbejdsopgavetildelingen øjeblikkeligt for at genoprette tilliden til ledelsen.
det ville være godt med lidt mere gennemsigtighed omkring arbejdsopgave/ portefølje-tildelingen
Jeg er meget glad for at arbejde på FG, men jeg ville ønske, at faciliteterne til forberedelse på skolen var bedre.
sektionen TRIVSEL - giver ikke tilstrækkeligt relevante svarmuligheder. Går spørgsmålene på min trivsel PÅ arbejdet - på MIT LIV som helhed eller hvad har I egentlig forestilliet jer at jeg skal svare på?jeg har en dejlig og aktiv
fritid, men mange betydningsfulde og meningsgivende aktiviteter. Desværre er mit arbejde ikke en arena, der bidrager til det gode lykkelige liv sådan som det ser ud for tiden.
Det er åbenbart at den helt store udfordring med det psykiske arbejsmiljø ligger på ledelsens bord. Dels porteføljerne, dels besparelser. Hvis ikke det håndteres åben og ærligt, skaber man problemer, der ikke behøver være der.
kunne godt tænke mig bedre kopimaskiner med bedre mulighed for farvekopi og mulighed for at scanne til mail
Savner en ledelse, der anerkender medarbejderne i højere grad, som følger op på de initiativer, der sættes i gang
og som i højere grad holder møder når de nødvendige og ikke bare for mødernes skyld.
Når den nye reform lander vil det være godt, hvis vi griber nye tiltag an på nye måder og ikke bare gør "som vi plejer". Vi kan ikke(kun) løse nye opgaver med gamle metoder. Det bliver stressende og utilfredsstillende, hvis vi ikke
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får lov at udvikle de nye områder i reformen. Derfor: Svaret på et højt arbejdspres og nye udfordringer er ikke, at
vi fortsætter som altid. Tværtimod. Hvis ledelsen ønsker at værne os, skal man vælge områder ud og sætte særligt
ind på, at vi som skole kan udvikle os der. Og sætte tid af til opgaven. Det ville være spændende, udfordrende og
udviklende. Altsammen elementer, der fodrer arbejdsglæden.
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