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Behandlet forslag til handleplaner til  

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2014 

Arbejdspladsvurderingen og trivselsundersøgelsen blev gennemført for Viborg Gymnasium og Hf´s 

personale via et spørgeskema i lectio i efteråret 2014. På baggrund af undersøgelsen har firmaet 

Junior Consult udarbejdet en samlet rapport, hvor undersøgelsens resultater inden for de 5 

udvalgte hovedområder, der indgår i undersøgelsen, er opstillet. Det drejer sig om følgende 

områder: 

 Fysiske forhold 

 Ergonomiske forhold 

 Psykosociale forhold og trivselsmåling 

 Kemiske forhold 

 Ulykkesforebyggelse 

Rapporten er opbygget således, at der indledningsvist er en opsamling i hovedkategorierne 

indeholdende både de statistiske oversigter og de tilknyttede kommentarer. Bagerst i rapporten er 

der et appendiks, der viser besvarelserne på samtlige spørgsmål, der er indgået i undersøgelsen. 

Af 125 mulige respondenter har 77 respondenter gennemført undersøgelsen mens yderligere 18 

respondenter har gennemført delvise besvarelser, hvor de har undladt at svare på enkelte 

spørgsmål. 30 mulige respondenter har helt undladt at deltage i undersøgelsen. Samlet giver det 

en svarprocent på 76 %, når de 18 delvise besvarelser medregnes som besvarede. 

Til at arbejde med undersøgelsen og rapportens konklusioner samt de opfølgende 

handlingsplaner, den afføder, blev der nedsat en APV-gruppe bestående af lærer, TR og medlem 

af samarbejdsudvalget Magnus Porse, lærer og arbejdsmiljørepræsentant Dorte Thastum Bach, 

pedel Erik Lund Hansen, konstitueret rektor Martin Kristiansen og uddannelsesleder Pernille 

Højgaard-Hansen. 

 

Opfølgende handlingsplaner: 

APV-gruppen har på baggrund af arbejdet med rapporten udarbejdet følgende handlingsplaner for 

de enkelte områder: 

Fysiske forhold: 

Generelt er medarbejderne meget tilfredse med de fysiske forhold på skolen. Undersøgelsen 

peger dog på et behov for at arbejde med støj i forbindelse med lærerarbejdspladserne. Teknisk 

udvalg vil derfor retænke fordelingen af arbejdsrum, hvor der henholdsvis er stille og mulighed for 

at tale, således at der bliver flere muligheder for at arbejde i rum, hvor støjen er mindre. 

 

Herudover peges på enkelte forhold, der på grund af indkøringen af faciliteterne i den nye bygning, 

fx de automatiske persienner, i starten af skoleåret ikke har fungeret helt tilfredsstillende. Meget af 

det vil på nuværende tidspunkt være indkørt og dermed forbedret, men hvis der stadig opleves 

gener eller uhensigtsmæssigheder i forbindelse med byggeriet, opfordres man til at henvende sig 

til EL med henblik på udbedring.  
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Ved driftsforstyrrelser af kopimaskinerne kontaktes bogekspeditionen. Derudover undersøges det, 

hvordan den it-tekniske opsætning af kopisystemet kan forbedres, således at ekspeditionstiden 

nedsættes. 

 

 

Ergonomiske forhold: 

Medarbejderne er overordnede tilfredse med de ergonomiske forhold på skolen. Undersøgelsen 

peger dog på, at flere ikke har oplevet en tilstrækkelig instruktion i indstilling af de nye borde og 

stole. Der er som opfølgning på dette inviteret en ergoterapeut til to eftermiddage i december, hvor 

den enkelte medarbejder kan tilmelde sig en gennemgang af sin arbejdsstilling og deraf følgende 

hensigtsmæssige indstilling af stol og bord. Information om tilmelding er på lærerværelset. 

 

Herudover peges også her på enkelte forhold, der på grund af indkøringen af faciliteterne i den nye 

bygning i starten af skoleåret ikke har fungeret helt tilfredsstillende. Meget af det vil på nuværende 

tidspunkt være iværksat og dermed forbedret, men hvis der mod forventning stadig opleves gener 

eller uhensigtsmæssigheder, opfordres man til at henvende sig til Teknisk udvalg. 

 

 

Psykosociale forhold til trivselsmåling: 

Udvalget vurderer, at rapportens konklusioner på dette område peger på, at der fremadrettet især 

er behov for at have fokus på opgavefordelingen, statussamtaler med nærmeste leder og MUS-

konceptet.  

I forhold til opgavefordelingen foreslår APV-udvalget, at SU diskuterer retningslinjerne for disse 

med henblik på i endnu højere grad at tydeliggøre baggrunden for beslutningerne om den enkeltes 

opgavefordeling, således at ingen kommer til at opleve det som tilfældigt, hvilke opgaver de 

planlægges med. I forlængelse af det peger undersøgelsens konklusioner på, at nogle i perioder 

oplever en stor arbejdsmængde. Ledelsen skal derfor fortsat bestræbe sig på, at så mange 

medarbejdere som muligt kommer til at ligge inden for årsnormen, ligesom ledelsen, med blik for 

de strukturelle betingelser, der dikterer arbejdsopgavers fordeling over året, fortsat skal tilstræbe 

en så høj grad af udjævning af arbejdsopgaverne som mulig. 

Statussamtalerne med nærmeste leder er der ligeledes behov for at arbejde videre med. APV-

gruppen foreslår derfor, at det tages op som punkt i SU, således at det mere præcist bliver 

formuleret, hvad en statussamtale skal være på Viborg Gymnasium og Hf, hvad man som 

medarbejder og leder kan forvente, der skal tages op i samtalen og hvilken rolle nærmeste leder 

skal spille i forhold til den enkelte medarbejder. 

Fremadrettet skal ledelsen fortsat have fokus på at tydeliggøre, hvilke forhold man som 

medarbejder kan få indflydelse på og hvornår der er tale om ledelsesmæssige beslutninger. 

Undersøgelsens konklusioner peget på, at nogle oplever, at det ikke i alle situationer har været 

tydeligt.   

I forhold til MUS-samtalerne påpeger flere, at der er behov for, at MUS-konceptet retænkes og evt. 

adskilles fra statussamtalerne. APV-gruppen foreslår derfor, at SU arbejder med MUS-samtalerne 
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med henblik på en mere tydelig beskrivelse af forventningerne til MUS-samtalen, de elementer, 

den med fordel kan dække, og hvordan der følges op på den. 

Kemiske forhold: 

Gennemsnitligt er medarbejderne overordnet tilfredse med de kemiske forhold på skolen. Mest 

springer det i øjnene, at et flertal er uvidende i forhold til, om brugsanvisningerne på farlige stoffer 

m.v. er tilstrækkelige. APV-gruppen vurderer dog, at svarene for en stor del af medarbejderne ikke 

nødvendigvis dækker over, at man finder brugsanvisningerne utilstrækkelige men snarere det 

forhold, at man ikke ved det, fordi det i ens daglige gang på skolen ikke er relevant. Gruppen 

vurderer derfor som opfølgning på dette for det første, at spørgerammen for spørgsmålet i den 

næste APV overvejes, således at der kommer til at indgå en ”ikke relevant for mit arbejde” 

svarkategori.  

 

For det andet undersøge forholdet ved naturvidenskabslærerne og rengøringspersonalet med 

henblik på at afklare, om der er tale om et reelt problem og at der derfor skal gøres en indsats i 

forhold til mærkningen af kemikalier på skolen. 

 

 

Ulykkesforebyggelse: 

Der er udbredt enighed om, at arbejdspladsen er indrettet forsvarligt, men også i denne kategori er 

der tale om en høj svarprocent for ”ved ikke” både for forebyggelse af ulykker og arbejdsbetingede 

lidelser samt for adgangen til relevante værnemidler. Gruppen vurderer derfor, at det også som 

opfølgning på dette vil være hensigtsmæssigt i den næste APV at operere med en svarkategori 

”ikke relevant for mit arbejde”, således at det fremstår mere klart, hvad svarmønstret dækker over.  

 

 

 

 

/APV-gruppen, december 2014 


