AFRAPPORTERING AF APV PÅ KG
- afholdt foråret 2018
Herunder følger en kort afrapportering med beskrivelse af APV-processen samt de tiltag og indsatser som APVen
har afstedkommet.

Procesbeskrivelse
AMU udarbejdede APV-spørgsmålene som blev fremlagt i SU i starten af 2018.
APV afholdt som anonym spørgeskemaundersøgelse i foråret (april, maj) 2018 blandt alle ansatte på KG. 84
svarede ud af 103 ansatte, svarende til en svarprocent 82%.
AMU igangsatte en proces, hvor der sattes fokus på forskellige elementer i APVen.

Opmærksomhedspunkter fysisk arbejdsmiljø
Der afholdtes et møde i AMU, hvor de fysiske forbedringer påpeget i APV’en blev diskuteret op prioriteret. Disse
var: manglende tavlepinde, kompliceret adgang til projekter og dårlig vedligeholdelse af disse, støj fra
krydsfelt/server. Forberedelse af kemiforsøg i 204 er ikke optimale. Elevernes ledninger udgør en potentiel
faldrisiko. Ønske om flere mørklægningsgardiner og flere små tavler til elevaktiverende undervisning. Ergonomi
(arbejdsstillinger ved computerarbejde)

Opmærksomhedspunkter psykisk arbejdsmiljø
De psykiske opmærksomhedspunkter blev fremlagt for medarbejderne på et personalemøde i maj, og på mødet
skete der en prioritering af disse. Medarbejderne valgte at de mest presserende områder af det psykiske
arbejdsmiljø var travlhed/tidspres og kommunikation/information.
Nogle få angav i APV’en at de havde været udsat for mobning eller seksuel chikane på arbejdspladsen (4 i høj
grad eller meget høj grad) eller havde følt sig truet af elever/forældre.

Andre opmærksomhedspunkter
Endvidere var der ønske om flere brandøvelser og flere kurser i førstehjælp.

Opfølgning på APV
På baggrund af de ovenstående opmærksomhedspunkter igangsattes en række tiltag og indsatser.

Fysiske forbedringer
UDBEDRET: Krydsfelt/server er flyttet ud af lokalet. Tavlepinde indkøbes løbende. Der er blevet lavet en
procedure hvor lærerne indrapporterer fejl til IT-service, som derefter udbedrer fejlene hurtigst muligt, men
dette er stadig et område, der kræver opmærksomhed. Mørklægningsgardiner udskiftes løbende. Nogle lokaler
er nu udstyret med små tavler, men der er stadig ønske om flere lokaler med små tavler. Flere IThjælpeapparater er blevet afprøvet af medarbejdere, såsom dockingstationer og forskellige mus. Det er nu
muligt at få flere typer mus. Dockingstationer er blevet afprøvet, men har ikke efterfølgende været et ønske.
UDESTÅR: Der er igangsat en byggesag for at forbedre kemilokalerne, dette forventes færdiggjort i efteråret 2020.
Der er ikke fundet en god løsning på elevernes ledninger, flere mulige løsninger er afprøvet. Flere lokaler får små
tavler sat op i efteråret 2020.

Det psykiske arbejdsmiljø
Efter de to områder (travlhed/tidspres og kommunikation/information) var blevet udvalgt af personalet
nedsatte AMU to grupper af medarbejdere, der skulle arbejde videre med disse områder. Disse grupper har ikke
fungeret.
De to områder blev derefter indskrevet i skolens opfølgningsplan, og ledelsen og SU har i skoleåret 2019-20 haft
fokus på området. TR og ledelsen havde en møderække om forbedret kommunikation i forbindelse med
arbejdsporteføljen, denne møderække har medført at arbejdsporteføljen er blevet gjort klarere og mere
detaljeret. I efteråret 2020 er der aftalt en række dialogmøder arrangeret af SU for at forbedre
kommunikationen på KG. Der arbejdes med at skabe større overblik for medarbejderne gennem en tydeligere
arbejdsfordeling i administrationen og gennem bedre planlægning af kommende begivenheder.

Mobning og seksuel chikane/trussel
Da vi vurderede at det var vigtigt at få afdækket disse områder, blev de udsatte bedt om at henvende sig til AMU
og fortælle om de konkrete hændelser. Efterfølgende blev disse områder et særskilt punkt på et personalemøde,
hvor AMU indskærpede god kollegial adfærd og redegjorde for hvordan man skal reagere hvis man føler sig truet
af elever/forældre.

Brandøvelser og førstehjælp
Der bliver årligt afholdt brandøvelser og varslingssystemet blive afprøvet. Medarbejderne tilbydes årligt enten
førstehjælpskurser eller genopfriskningskursus.

