PERSONALEPOLITIKKER PÅ CG
1. Orlov og nedsat tid
2. Trivsel og arbejdsmiljø
3. Sygdom
4. Klager over medarbejdere
5. Nyansatte og seniorer
6. Sociale klausuler
7. Løn
8. Rygning
9. Alkohol
10.Indkøb
Personalepolitikker på Christianshavns Gymnasium
Christianshavns Gymnasium har primært til opgave at danne og uddanne fagligt dygtige og studieparate
unge til studenter, der kan fortsætte deres uddannelse på en videregående uddannelse og i øvrigt indgå
som borgere i det danske demokratiske samfund. Skolens ansatte udgør i den sammenhæng CG’s
vigtigste aktiv til at sikre denne udvikling af vores elever, og det er derfor af grundlæggende vigtighed
for CG, at skolens medarbejdere trives!
Christianshavns Gymnasium er som et statsligt selvejende gymnasium underlagt en række generelle
retningslinjer, vi i det daglige søger at efterleve og udfylde på en måde, der ligger i forlængelse af CG’s
skolesyn og værdier, der har fokus på faglighed og fællesskab.
I det daglige aftales en række forhold omkring arbejdsvilkår gennem dialog og samtaler mellem ansatte
og ledelse. Der bliver taget individuelle hensyn, når en medarbejder har ønsker omkring forskellige
arbejdsforhold. Alligevel kan det være nyttigt at kende til procedurer og rammer i forskellige forhold
omkring ens arbejdsliv. I samarbejdsudvalget har vi derfor med dette skrift om CG’s
personalepolitikker ønsket at beskrive nogle af de rammer, der gælder for skolens ansatte.
Personalepolitikkerne er godkendt af skolens bestyrelse.
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Personalepolitik på Christianshavns Gymnasium om orlov og nedsat tid
Medarbejderes ønsker om orlov vil typisk være begrundet i mulighed for efter- og
videreuddannelse i Danmark eller udlandet eller private, tidsbegrænsede forhold som fx små børn.
Christianshavns Gymnasium ser generelt positivt på ønsker om orlov for en periode op til ét
skoleår. Orlov i mere end ét skoleår bevilges nødig aht. andre medarbejderes
ansættelsessituation.
Medarbejderes ønsker om nedsat tid vil ligeledes ofte være begrundet i mulighed for efter- og
videreuddannelse, private forhold og helbredshensyn. Christianshavns Gymnasium ser generelt
positivt på ønsker om nedsat tid for en periode op til ét skoleår, men ønsker man nedsat tid i mere
end ét skoleår, kan man ikke forvente at kunne komme tilbage på fuld tid – igen aht. andre
medarbejderes ansættelsessituation.
Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Personalepolitik på Christianshavns Gymnasium om trivsel og
arbejdsmiljø
Et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for trivsel og udvikling på
Christianshavns Gymnasium. Ledelse og medarbejdere skal medvirke til, at arbejdet og
arbejdsbetingelserne tilrettelægges og udføres, så den fysiske og psykiske sundhed tilgodeses.
Derfor skal arbejdsmiljømæssige konsekvenser så tidligt som muligt indgå i beslutningsprocessen.
Skolens sikkerhedsorganisation er organiseret på følgende måde:
Der er nedsat tre sikkerhedsgrupper bestående af
1. Lærernes valgte arbejdsmiljøsrepræsentant og rektor
2. Elevernes arbejdsmiljøsrepræsentant og rektor
3. TAP-gruppens valgte arbejdsmiljørepræsentant og skolens tekniske ejendomsleder
De tre sikkerhedsgrupper arbejder løbende med skolens fysiske og psykiske arbejdsmiljø inden for
hver deres område. Yderligere mødes alle repræsentanterne fra de tre sikkerhedsgrupper i skolens
Sikkerhedsudvalg, som afholder møder mindst 4 gange årligt. I Arbejdsmiljøudvalget behandles
større og mere generelle spørgsmål.
I starten af hvert skoleår evalueres det foregående års arbejde i Arbejdsmiljøudvalget, ligesom
udvalget vedtager en strategi for det kommende års arbejde.
APV (arbejdspladsvurdering) og UMV (undervisningsmiljøvurdering):
Mindst hvert tredje år gennemfører Arbejdsmiljøudvalget en arbejdspladsvurdering blandt alle
ansatte. På baggrund af denne undersøgelse laves en opfølgningsplan, som skolens
Arbejdsmiljøudvalg og Samarbejdsudvalg arbejder videre med.
På samme måde udarbejder Arbejdsmiljøudvalget hvert tredje år en undervisningsmiljøvurdering
(UMV). Arbejdsmiljøudvalget udarbejder på baggrund af undersøgelsen en opfølgningsplan, som
udvalget arbejder videre med.
Opfølgningsplanerne fra APV og UMV offentliggøres på skolens hjemmeside.
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Psykisk arbejdsmiljø og stress:
Det gode psykiske arbejdsmiljø er kendetegnet ved selvbestemmelse og samarbejde omkring fag,
klasser og enkeltelever. Det gode forhold til andre medarbejdere og ledelsen er kendetegnet ved
tillid, respekt og anerkendelse i et professionelt samarbejde. For at fastholde og udvikle disse
kvaliteter bør ledelse, TR og arbejdsmiljøsrepræsentant være opmærksomme og følge op på
udviklinger, der bærer hen imod stress, punktvis fravær og sygdom, der alle kan være udtryk for
mistrivsel på arbejdspladsen.

Motivation og tryghed:
Motiverede medarbejdere er medarbejdere, der udfører deres arbejde med engagement, støtter
hinanden fagligt og menneskeligt og er loyale over for skolens mål. Trygge medarbejdere er
medarbejdere, der føler sig anerkendt, og som får respons på deres arbejdsindsats. Det er
medarbejdere, der er velinformerede af ledelsen om beslutninger og indsatsområder, og som
indgår i åbne relationer til kolleger og ledelse, hvorved der skabes mulighed for vidensdeling.
Medarbejdere skal værdsættes og gode resultater anerkendes. Det forudsætter, at ledelsen
bemærker den daglige indsats så vel som den ekstraordinære indsats og sikrer en synlig
sammenhæng mellem indsats og anerkendelse.
Mobning og chikane tolereres ikke på arbejdspladsen:
Det forventes, at både ledelse og medarbejdere aktivt medvirker til at understøtte et
arbejdsklima, der modvirker enhver form for chikane samt griber ind, hvis der foregår chikane.
Chikane foreligger, når der sker en overskridelse af en medarbejders personlige grænser og ved en
adfærd, der ligger ud over arbejdspladsens almindelige omgangsform. Det er yderst vigtigt, at
vedkommende medarbejder melder klart ud, når grænsen er nået.
Medbestemmelse, information og kommunikation:
Christianshavns Gymnasiums skolesyn lægger vægt på demokrati. Skolens elever og ansatte har
mulighed for at deltage i skolens mange udvalg, som sammen med bl.a. Pædagogisk Råd og
Samarbejdsudvalget udgør en vigtig del af skolens formelle og uformelle beslutningsstruktur. Det
overordnede mål er at sikre videst mulig åbenhed og medansvar både i de daglige beslutninger og
i den langsigtede planlægning af skolens virksomhed.
Et godt samarbejde fremmes gennem gensidig information og dialog mellem ledelse,
medarbejdere og elever. De formelle kanaler til informationsformidling forbedres kontinuerligt –
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og formidles gennem skolens ”kommunikationsaftale”. Information er et middel til at etablere en
god dialog, så alle relevante synspunkter og ideer høres. Den er med til at sikre medarbejdernes
engagement og medansvar. Udvalgene sikrer, at medarbejderne løbende informeres om
udvalgenes arbejde. Løbende og åbne informationer til medarbejderne er nødvendige for at
afbøde bekymringer og rygtedannelser samt utryghed med hensyn til jobsikkerhed og
arbejdsvilkår.
Muligheder og orlov og deltidsansættelse:
Christianshavns Gymnasium vil gerne være en fleksibel arbejdsplads, der ud fra en
helhedsvurdering er åben over for medarbejderønsker om ændret ansættelsesgrad eller evt. orlov.
Fastansatte medarbejdere på fuld tid kan henvende sig til rektor/vicerektor med ønsker om orlov
eller om at arbejde - permanent eller midlertidigt - på deltid. Hvis der aftales orlov eller ændret
ansættelsesgrad, udfærdiger skolen et tillæg til den ansattes ansættelsesbrev eller en skriftlig
orlovsaftale.
Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Sygdomspolitik for personalet på Christianshavns Gymnasium
Christianshavns Gymnasium ønsker at være en arbejdsplads uden arbejdsbetinget sygefravær. En
fælles opmærksomhed om sygefravær fra såvel ledelse som medarbejdere skal bidrage til dette.
Skolen ønsker i størst muligt omfang at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige
problemer, og skolen lægger vægt på, at der er positiv opmærksomhed omkring fravær og tilbagekomst
efter sygdom. Sygdomspolitikken har som formål at understøtte disse intentioner.
I det følgende beskrives, hvad ledelsen og medarbejderen skal og kan gøre i forbindelse med
sygefravær og sygdom:
Sygemelding m.v.
Det er medarbejderens ansvar at give skolen meddelelse om sygdom.
Medarbejderen skal give besked til skolens kontor (til skolesekretær eller evt. på telefonsvarer) så
tidligt som muligt og normalt inden kl. 08.00. Dette er af hensyn til skolens arbejdstilrettelæggelse,
herunder muligheden for at skaffe vikar. Medarbejderen skal så vidt muligt oplyse om sygefraværets
forventede varighed. Medarbejderen har ikke har pligt til at oplyse om sygdommens art. Har man

morgentime skal man aflyse timen i Lectio samt informere eleverne via sms, så de ikke møder
forgæves op.
Man skal – med mindre andet er aftalt med skolens ledelse - senest raskmelde sig til skolens kontor kl.
13 arbejdsdagen inden, man møder på arbejde efter endt sygeperiode. I forbindelse med sygdom op til
en weekend, forventes man at møde på arbejde mandag med mindre man har givet besked om andet
(på pædagogisk leders mobiltlf.).
For skolens administration er dog specielt aftalt, at besked om sygdom gives på sms på
rektors/vicerektors og evt. nærmeste kollegas mobiltelefon.
Når arbejdet er genoptaget, skal medarbejderen snarest skrive under på en tro og love-erklæring om
uarbejdsdygtighed på grund af sygdom. Skolens kontor sørger for, at blanket herom udleveres til
medarbejderen.
Hvis medarbejderen må forlade skolen i arbejdstiden på grund af sygdom, orienteres skolens kontor
herom, og fraværstimerne betragtes som sygdom.
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Løn under sygdom
Ansatte har ret til løn under sygdom, men skal deltage aktivt i kommunens behandling af sygesagen,
ellers kan der ske modregning i sygelønnen.
Lægeerklæringer: Friattest og mulighedserklæring
Skolen kan (jf Finansministeriets Personaleadministrative Vejledning kap. 24), hvis det skønnes
nødvendigt, forlange en friattest af medarbejderen. Udgifter til lægeerklæringer, som skolen forlanger,
betales af skolen. Det følger af loven om dagpenge ved sygdom og fødsel (sygedagpengeloven), at
lægeerklæringen bl.a. skal indeholde oplysninger om, hvilke funktionsbegrænsninger sygdommen
medfører og oplysninger om sygdommens forventede varighed.
Skolen kan også indhente lægehjælp til at udarbejde en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen har
til formål at fastholde den ansatte i arbejde. Mulighedserklæringen kan anvendes, hvis der mellem den
ansatte og arbejdsgiveren er usikkerhed om, hvilke arbejdsfunktioner den ansatte kan varetage.
Reglerne om mulighedserklæring findes i sygedagpengelovens § 36a. Det er arbejdsgiveren, der
beslutter, om der skal udarbejdes en mulighedserklæring.
Hyppigt sygefravær
Såfremt en medarbejder ofte er fraværende på grund af sygdom og har et samlet set stort sygefravær,
tager rektor initiativ til en sygefraværssamtale med medarbejderen med henblik på at klarlægge,
hvorvidt årsagen til det hyppige sygefravær er arbejdsbetinget og drøfte eventuelle mulige initiativer til
at afhjælpe situationen.
Det er rektor, der ud fra en helt konkret vurdering beslutter, hvorvidt en medarbejder skal indkaldes til
en sådan samtale.
Udgangspunktet er dog, at rektor tager initiativ til samtale med medarbejdere der:


Har haft mere end sammenlagt 10 sygedage inden for de seneste 12 måneder eller

 Har haft mere end 3 sygeperioder inden for de seneste 6 måneder.
Medarbejderen indkaldes skriftligt til samtalen og gøres samtidig bekendt med muligheden for evt. at
tage en bisidder med. Indkaldelsen til samtalen skal vedlægges en udskrift af medarbejderens
sygedagsliste.
Der udarbejdes et notat om samtalen. Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet
indholdet af samtalen. Notatet lægges på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal
have udleveret kopi heraf.
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Længerevarende sygdom
Skolen ønsker at støtte medarbejdere, der bliver ramt af sygdom og personlige problemer, og vil ved en
tidlig opfølgning i forhold til sygemeldte søge at fastholde medarbejdere, der på grund af langvarig
sygdom eller ændringer i arbejdsevnen, ellers er i fare for at miste arbejdet.
Ved længerevarende sygdom vil rektor derfor gå i dialog med medarbejderen om pågældendes
mulighed for at genoptage arbejdet. Spørgsmålet om pågældendes mulighed for at genoptage arbejdet
vil bl.a. blive vurderet på baggrund af disse samtaler og i lyset af de modtagne lægelige oplysninger om
medarbejderen.
Ved samtalerne med rektor har medarbejderen ikke pligt til at oplyse om sygdommens art.
Ved længerevarende sygefravær holder rektor som udgangspunkt løbende kontakt med den
sygemeldte medarbejder efter nedenstående retningslinjer. Rektor kan i særlige situationer undlade at
følge disse retningslinjer for kontakt med sygemeldte medarbejdere. Se nærmere herom nedenfor
under afsnittet ”Særlige situationer”.


Senest efter 2 ugers sygefravær kontakter rektor telefonisk eller pr. mail den sygemeldte
medarbejder for at høre, hvordan det går og om udsigten til raskmelding. Rektor laver en
notits om, at samtalen har fundet sted, og notitsen lægges på medarbejderens personalesag.
Alternativt lægges kopi af mailkorrespondancen med medarbejderen på personalesagen.



Efter 4 ugers sygefravær indkalder rektor skriftligt medarbejderen til en sygefraværssamtale,
og gør samtidig medarbejderen bekendt med muligheden for evt. at tage en bisidder med. Som
udgangspunkt skal samtalen afholdes på skolen. I særlige tilfælde kan samtalen efter aftale
foregå hos den ansatte eller undtagelsesvis afvikles telefonisk. Formålet med
sygefraværssamtalen er at få klarlagt sygdommens karakter og forventede varighed samt
perspektiverne for medarbejderens tilbagevenden. Der udarbejdes et notat om samtalen.
Medarbejderen bekræfter ved sin underskrift på notatet indholdet af samtalen. Notatet lægges
på medarbejderens personalesag, ligesom medarbejderen skal have en kopi heraf.



Efter yderligere 6 ugers fravær efter sygefraværssamtalen vurderer rektor, om der er behov for
en opfølgende sygefraværssamtale. Såfremt rektor finder, at der er behov for endnu en
samtale, følges ovennævnte procedure vedr. indkaldelse, bisidder og notat m.v. Såfremt det
skønnes relevant kan pågældendes egen læge, en repræsentant for medarbejderens
bopælskommune eller andre deltage i samtalen. Formålet med denne samtale er belyse
mulighederne for, at medarbejderen kan genoptage arbejdet evt. som delvist sygemeldt efter
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reglerne herom i sygedagpengeloven. På mødet kan man endvidere drøfte mulighederne for
eventuelle ændringer i arbejdsvilkårene.
Særlige situationer
I særlige situationer kan rektor efter en konkret vurdering undlade at indkalde medarbejderen til
sygefraværssamtale m.v. Det kan f.eks. være i de tilfælde, hvor en langtidssygemeldt medarbejder
har søgt sin afsked eller er ramt af meget alvorlig sygdom m.v.
Rektor vil endvidere efter en konkret vurdering kunne vælge at undlade at afholde
sygefraværssamtale – eller vælge at holde sygefraværssamtale på et tidligere tidspunkt end efter 4
ugers fravær - med nyansatte medarbejdere, hvor der kan opstå spørgsmål om afskedigelse på
grund af sygdom kort tid efter ansættelsen.
Afskedigelse på grund af sygdom
Fravær på grund af sygdom er lovligt forfald, men en medarbejder kan afskediges på grund af
hyppigheden og omfanget af sygefraværet eller hvis medarbejderen er syg, og der ikke er udsigt til,
at medarbejderen inden for rimelig tid bliver i stand til at genoptage arbejdet.
Opsigelse som følge af sygefravær kan således ske, hvis opsigelsen efter en konkret vurdering er
rimeligt begrundet i medarbejderens eller skolens forhold. Der kan her bl.a. lægges vægt på, hvor
belastende sygefraværet er for skolens drift, om sygdommen er foranlediget af arbejdet og
længden af fraværet sammenholdt med den ansattes anciennitet. Af betydning kan også være
sygdomsmønsteret og oplysninger om mulighederne for snarlig genoptagelse af arbejdet, risiko for
tilbagefald osv.
Ovenstående bygger bl.a. på Funktionærloven og statens aftaler i Personale Administrativ Vejledning fra
Personalestyrelsen.

Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Personalepolitik på Christianshavns Gymnasium om klager over
medarbejdere
Personalepolitikken har til formål at skabe vished for, hvordan udtalelser om ansattes
arbejdsindsats – herunder læreres undervisning – håndteres på Christianshavns Gymnasium.
Personalepolitikken skal dermed bidrage til at skabe et positivt arbejdsmiljø på skolen. Samtidig
ønsker skolen at ruste den enkelte lærer til med tryghed og åbenhed at kunne gå i dialog - også
kritisk dialog - med eleverne om gensidige forventninger og krav til læringssituationen. Tilsvarende
er det et formål at sikre elevernes ret til at kunne forholde sig konstruktivt og kritisk til skolens
undervisning.
”Henvendelse” eller ”klage”:
Der skelnes skarpt mellem to typer af udtalelser vedrørende ansatte - fx ifm. læreres undervisning.
I den første type, kaldet “henvendelser”, er der tale om bemærkninger om lærere, der falder i
anden sammenhæng, og som af eleven selv ikke ønskes opfattet som en egentlig klage. Sådanne
udsagn kan falde i mange sammenhænge i skolens hverdag. I den anden type, kaldet “klage”, er
der fra elevernes side tale om en målrettet kritik af en konkret lærers undervisning. Sådanne
klager skal altid indgives skriftligt og under alle omstændigheder altid til skolens ledelse, og
klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne.
Eleverne kan til enhver tid henvende sig til en studievejleder eller leder og få en uformel samtale
om forhold, der vedrører undervisningen. Men en egentlig målrettet klage medfører, at eleven
ikke kan være anonym.
”Henvendelse”:
Hvordan håndterer en lærer et negativt udsagn om en anden kollegas undervisning?
Udgangspunktet for alle lærere, der hører et sådant udsagn om en anden lærer, er, at man ikke
diskuterer kollegers undervisning med eleverne. Eleven orienteres derfor om, at han/hun skal
henvende sig direkte til den pågældende lærer, eller hvis eleven ikke vil det, gå til skolens ledelse
med sagen.
Studievejledningen: Skolens studievejledere kommer i forbindelse med personlige samtaler med
elever i fra tid til anden i kontakt med elever, der er utilfredse med en lærer og dennes
undervisning eller adfærd. Ved henvendelser om enkeltlæreres undervisning følger
studievejledningen følgende fremgangsmåde:
1) Studievejlederen beder eleven drøfte henvendelsen med læreren og evt. resten af holdet.
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2) Opsøger eleven igen en studievejleder med det samme udsagn, hvad enten elevens lærer
har været orienteret eller ej, skal eleven henvises til at tale med ledelsen.
Ved henvendelser om enkeltlæreres undervisning vurderer ledelsen i det konkrete tilfælde,
hvordan henvendelsen skal håndteres, herunder om læreren skal orienteres, idet der fortsat ikke
er tale om en egentlig klage. I ledelsens vurdering indgår hensynet til den specifikke elev,
udsagnets karakter og et samlet hensyn til læreren.
Egentlige ”klager”:
Her følger skolen samme praksis, som gælder for klager over afgørelser vedrørende elever eller
klager over eksamen og karaktergivning. En sådan klage skal altid rettes til skolens ledelse, og den
skal være skriftlig. Der følges følgende procedure.
a. Ved personlig henvendelse
Ledelsen lytter til eleven og forhører sig altid om, hvorvidt vedkommende har talt med sin lærer.
Såfremt eleven ønsker det, kan ledelsen orientere den pågældende lærer. Eleven er ikke anonym.
Der aftales en eventuel opfølgning, f.eks. i form af en samtale mellem lærer, elev og ledelse.
Ønsker eleven ikke at tale med læreren, orienteres eleven om sine valgmuligheder. Den første er,
at ledelsen kontakter læreren på elevens vegne og taler sagen igennem, hvorefter sagen anses for
afsluttet. Den anden mulighed er, at eleven klager skriftligt til skolens ledelse, jfr. nedenfor.
b. Ved skriftlig henvendelse
Ledelsen vurderer den skriftlige klage og tilbagesender den evt. til eleven, hvis den ikke opfylder
kravet om “at præcisere og begrunde klagepunkterne”. Læreren får kopi af klagen.
Er der herefter tale om, hvad ledelsen opfatter som en harmløs klage, orienteres læreren med
kopi af klagen og bedes om at give sin version af sagen. Ledelsen svarer eleven. Læreren får kopi af
svaret.
Er der efter ledelsens vurdering tale om en klage med substans, indkaldes læreren til en samtale,
hvor sagen drøftes igennem, og hvor der aftales et videre sagsforløb. Til denne samtale kan
læreren efter eget ønske medbringe en bisidder. Herefter følges de almindelige klageregler. Det
betyder, at elevens klage sendes til udtalelse hos læreren, og at lærerens udtalelses sendes til
udtalelse hos eleven igen. Hvis eleven eller læreren ved denne lejlighed fremkommer med nye
væsentlige oplysninger i sagen, vil den anden part få lejlighed til at udtale sig om disse nye
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oplysninger. Ledelsen afgør sagen på grundlag af en vurdering af sagens samlede
omstændigheder, herunder de indhentede udtalelser fra elev og lærer. Den endelige afgørelse
meddeles lærer og elev. Eleven orienteres i det endelige svar om sine ankemuligheder.
Som hovedregel gælder, at kun egentlige skriftlige klager med alle bilag opbevares i den enkelte
lærers personalemappe. Henvendelser, der ikke fører til en egentlig klage, opbevares ikke i
personalemappen, med mindre den berørte lærer selv ønsker det.
Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Personalepolitik for nyansatte og seniorer på Christianshavns
Gymnasium
Christianshavns Gymnasium ønsker at være en rummelig arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde
ansatte med forskellig alder og anciennitet. Derigennem bliver skolen til en arbejdsplads og en
undervisningsinstitution med mangeartede kompetencer og personlige forskelligheder, som netop kan
være med til at skabe en god skolehverdag.
Alt efter alder og anciennitet, kan der være forskellige forhold for den enkelte ansatte, som skolen
prioriterer at tilgodese i dialog med den enkelte medarbejder. Nogle forhold er centralt fastlagte via
overenskomster, mens andre er aftalte igennem skoleaftaler med en eller flere grupper af ansatte. Endelig
er der mulighed for at drøfte individuelle løsninger med skolens ledelse.
Nyansatte medarbejdere på CG
Som nyansat er der en række udfordringer uanset hvilken arbejdsfunktion, man skal løse på skolen: Nye
kolleger, nye måder at løse arbejdsfunktioner på sammenlignet med andre arbejdspladser. Herudover er en
del nyansatte også nyuddannede og dermed uerfarne i forhold til deres arbejdsfunktion. Skolen vil derfor
gerne lette den nyansattes overgang til den nye arbejdsplads.
Nyansatte vil derfor få en god introduktion til sin nye arbejdsplads og arbejdsfunktion. For nyansatte lærere
tilknyttes der fx en fagkollega som mentor, ligesom der afholdes møder med forskellige nøglepersoner i
forbindelse med skolestarten. Der er for både mentor og nyansat afsat tid til dette. For ansatte i TAPgruppen vil der på tilsvarende vis være en modtagelse, som implicerer kollegial introduktion til de centrale
arbejdsområder.
Skolens ledelse søger i øvrigt at være opmærksom på, at nyansatte i løbet af de første ansættelsesår får
mulighed for at udvikle sig fagligt – fx gennem deltagelse i udvalgsarbejde og efteruddannelse.
Seniorer på CG
Christianshavns Gymnasium ønsker at støtte ældre ansatte i at forblive en aktiv, kvalificeret, fleksibel og
efterspurgt arbejdskraft gennem hele arbejdslivet.
Lærere, der er født i perioden 1.8 1955 til 31.7. 1963, har som opfølgning på OK13 mulighed for at få nedsat
deres arbejdstid med 175 timer årligt. Lønnen nedsættes forholdsmæssigt, men der vil fortsat ske
pensionsindbetaling svarende til den hidtidige beskæftigelsesgrad. Lærere, der er født før 1.8. 1955, har
mulighed for at søge om aldersreduktion på 175 timer.
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Disse aftaler har til formål at medvirke til at skolens ældre ansatte lettere kan overkomme at varetage
deres arbejdsopgaver.
Skolens ledelse forsøger i øvrigt at sikre en fornuftig udvikling i arbejdsopgaver og ansvarsområder for
skolens seniorer – såvel som for skolens øvrige ansatte. Igennem MUS-samtalerne er det muligt at afdække
og aftale individuelt, hvordan man kan tilgodese en udvikling i ansvarsopgaver og arbejdsopgaver, der
passer til den enkelte medarbejder.
Medarbejdere, der fylder henholdsvis 50, 60 og 70 år har fri på deres runde fødselsdag ligesom
medarbejdere, der har 25- og 40 årsjubilæum holder fri en jubilæumsdag. Skolen byder i øvrigt gerne på et
glas vin ved 25- og 40 årsjubilæer for skolens ansatte samt evt. nærmeste familie.
Skolen udbetaler i øvrigt et jubilæumsgratiale i forbindelse med 25- og 40årsjubilæer i henhold til Cirkulære
om jubilæumsgratiale ved selvejende institutioner under Undervisningsministeriet.

Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Personalepolitik for Christianshavns Gymnasium om sociale klausuler
I henhold til Bekendtgørelsen om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på
selvejende uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet (BEK nr. 1274 af 04.12.06) har
Samarbejdsudvalget på Christianshavns Gymnasium vedtaget følgende personalepolitiske ramme:
Christianshavns Gymnasium arbejder efter følgende handlingsplan for at fremme formålet i lov om
aktiv socialpolitik og lov om aktiv beskæftigelsesindsats:
1. Ledelsen og Samarbejdsudvalget på Christianshavns Gymnasium vil arbejde for at iværksætte
initiativer, som sikrer, at 3,5 % af skolens årsværk omfatter lærere, der er ansat på særlige vilkår.
a. Dette søges sikret gennem en personalepolitik, som inddrager overvejelser omkring social
ansvarlighed samt gennem en ansættelsespolitik, som giver mulighed for, når dette er praktisk
realisabelt, ansættelse af ansatte, som allerede ved ansættelsestidspunktet har behov for
ansættelse på særlige vilkår, herunder ansættelse i flexjob, skånejob med løntilskud,
revalidering samt jobtræning.
b. Ledelsen og Samarbejdsudvalget på Christianshavns Gymnasium vil have opmærksomhed på
at integrere personer ansat på særlige vilkår – dels allerede ansatte og dels nyansat personale
ansat på særlige vilkår – bl.a. ved at sikre rammer for oplæring, afholdelse af MUS-samtaler
samt mulighed for kompetenceudvikling.
2. Ledelsen og Samarbejdsudvalget på Christianshavns Gymnasium har som mål for sin
ansættelsespolitik, at 3,5 % af skolens ansatte udgøres af indvandrere eller efterkommere fra 3.
verdenslande.
3. Ledelsen for Christianshavns Gymnasium vil i forbindelse med sin årlige regnskabsaflæggelse
udarbejde en årlig redegørelse for
a. hvor mange, der er ansat på særlige vilkår samt
b. hvor mange af skolens ansatte, der har indvandrerbaggrund eller en baggrund som
efterkommere fra 3. verdenslande.
Den årlige redegørelse vil blive tilsendt skolens Samarbejdsudvalg.
Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Personalepolitik på Christianshavns Gymnasium om løn
Christianshavns Gymnasiums lønpolitik skal
o understøtte Christianshavns Gymnasiums vision/mission, skolesyn, mål, indsatsområder og
arbejdsmiljø
o tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og understøtte, vedligeholde og
udbygge de ansattes og skolens kompetenceudvikling
o afbalancere kvalifikationsløn og funktionsløn og udformes på en sådan måde, at alle
medarbejdere kan have gavn af den
o fastlægges for et år ad gangen i SU, som også evaluerer den
Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Rygepolitik for ansatte på Christianshavns Gymnasium
Fra sommeren 2012 er der indført ny lovgivning for ungdomsuddannelser i Lov nr 512 af den
6.6.12. ”Lov om røgfri miljøer” (http://retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=11388), som
betyder, at der overhovedet ikke må ryges på gymnasiets matrikel. Nedenstående rygepolitik tager
højde for denne lovgivning.
Efter drøftelse i Samarbejdsudvalget fastsættes følgende rygepolitik for ansatte på Christianshavns
Gymnasium:
Det er ikke tilladt at ryge – hverken indendørs eller udendørs – på skolens område. Rygeforbuddet
omfatter alle indendørs lokaliteter på skolen, herunder bl.a. undervisningslokaler, grupperum,
kantinen, gymnastiksal, lærerværelset, indgangspartier, trapper og gangarealer. Desuden alle
udendørsområder, herunder skolegårde, porte og brandtrapper.
Det generelle forbud mod rygning i bl.a. kantinen kan i henhold til lov om røgfri miljøer ikke
fraviges ved enkeltstående lejligheder.
Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet, der kan
medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde efter omstændighederne kan få
konsekvenser for ansættelsesforholdet.
Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Alkoholpolitik for ansatte på Christianshavns Gymnasium
Der nydes ikke alkohol i arbejdstiden (normalt kl. 8-15.30). I sjældne tilfælde kan rektor dispensere for
denne regel – fx ifm. et enkelt glas nydt i spisepausen til en kollegas runde fødselsdag.
Skolens ledelse forholder sig aktivt over for ansatte med alkoholproblemer og forholder sig afhjælpende og
rammesættende til den enkeltes arbejdssituation.

Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.
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Indkøbspolitik på Christianshavns Gymnasium
FORMÅL
Indkøbspolitikkens formål er, at alle indkøb af varer og tjenesteydelser foretages på den for
Christianshavns Gymnasium mest effektive og økonomisk fordelagtigste måde, under hensyntagen
til kvalitet og principper om bæredygtig udvikling.
ØKONOMISKE INDKØB
Christianshavns Gymnasium tilstræber at foretage sine indkøb så økonomisk som muligt, således
at indkøb af varer og tjenesteydelser foretages til den bedst mulige pris.
EFFEKTIVT INDKØB
Christianshavns Gymnasium tilstræber at foretage sine indkøb så effektivt som muligt, hvor
arbejds- og ressourceindsatsen løbende vurderes.
ARBEJDSMILJØMÆSSIGE HENSYN
Christianshavns Gymnasium tilstræber at tage arbejdsmiljømæssige hensyn i sine indkøb. Dette
gælder både ved valg af leverandør og ved valg af produkter, herunder miljøbelastningen i
forbindelse med produktionen af varer og tjenesteydelser og den efterfølgende anvendelse heraf.
MILJØ- OG ENERGIRIGTIGE INDKØB
Christianshavns Gymnasium tilstræber at tage miljø- og energimæssige hensyn i sine indkøb. Dette
gælder både ved valg af leverandør og ved valg af produkter, herunder miljøbelastningen i
forbindelse med produktionen og transport af varer og tjenesteydelser og den efterfølgende
anvendelse og bortskaffelse heraf.
SOCIALE OG ETISKE HENSYN
Christianshavns Gymnasium tilstræber at tage sociale og etiske hensyn i sine indkøb.
ÆSTETISKE OG FUNKTIONELLE HENSYN
Christianshavns Gymnasium tilstræber at tage æstetiske og funktionelle hensyn i sine indkøb,
herunder at institutionen fremtræder flot og funktionel såvel over for medarbejdere, studerende,
elever som andre interessenter.
PRIORITERING
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Prioriteringen af ovennævnte hovedområder bør i første række sigte på, at indkøb foretages så
økonomisk og effektivt som muligt. Under hensyntagen til ovennævnte bør det i alle tilfælde, hvor
det er muligt, tilses, at der ved indkøb af varer og tjenesteydelser tages hensyn til det fysiske miljø
og til begrænsningen i forbruget af energiressourcer. En beskeden merpris kan accepteres,
såfremt den miljø- og energimæssige belastning reduceres.
Lokale leverandører har ingen fortrinsstilling.
Behandlet i SU og vedtaget i bestyrelsen den 14. december 2015.

20

