OPFØLGNING i 2013 på arbejdspladsvurderings-opfølgningsplanen fra 2011
I foråret 2011 (skoleåret 2010-11) lavede skolen en arbejdspladsvurdering/medarbejdertrivselsundersøgelse (APV). I efteråret 2011 (skoleåret 2011-12) lavede Arbejdsmiljøudvalget i samarbejde med SU/Samarbejdsudvalget en opfølgningsplan, som ligger på skolens hjemmeside. I dette skoleår behandles opfølgningsplanen atter en gang med henblik på at vurdere, hvor langt vi er kommet med sidste års punkter.
Planen er gennemført og punkterne fra skemaet i opfølgningsplanen er behandlet.
-

-

Fysisk arbejdsmiljø:
o En række af de ting, som er opsummeret i sidste års opfølgningsplan, er blevet sat i værk:
 Varme sættes på tidligere – og et nyt varmesystem og en ny varmecentral giver
sammen med en bedre isolering af skolen et bedre indeklima mht. temperaturen i
vores klasselokaler og kontorer.
 Et nyt ventilationssystem sikrer en bedre luftkvalitet og et bedre indeklima.
 Nye mørklægningsgardiner på skolen sikrer bedre lysindfald, fx ifm. brug af
Smartboard.
 Rengøringskvaliteten, som blev bragt op i nogle af sidste APV har været undersøgt
og søgt forbedret.
o Alt i alt er det fysiske arbejdsmiljø blevet væsentligt forbedret, siden undersøgelsen blev
lavet i 2011.
Psykisk arbejdsmiljø:
o Der har siden sidste år været afholdt en temadag for medlemmerne af Samarbejdsudvalget
(samt de ansatte i Arbejdsmiljøudvalget) om stress på arbejdspladsen og stresshåndtering.
Beredskabet i skolens ledelse og blandt sikkerheds- og tillidsrepræsentanter er derved
blevet forbedret siden sidste år.
o Skolen og skolens ledelse har gennem bl.a. udgivelse af årets Planlægningshæfte og andre
materialer om fx AT, SRP/SRO forsøgt at lægge klare rammer for arbejde. Yderligere har vi
gennem det sidste år øget fokus på nyansatte lærere og deres udfordring ved at starte på
skolen. Dette sker bl.a. gennem en tovholder i ledelsen, som har ansvaret for nye lærere,
flere møder og kurser for nye lærere samt øget fokus på mentoropgaven, hvor erfarne
lærere hjælper nyansatte lærere i gang.

Der laves en ny APV i foråret 2014, og det drøftes i efteråret 2013 i både SU og Arbejdsmiljøudvalget,
hvordan denne undersøgelse skal designes.

