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AFRAPPORTERING AF APV PÅ KG 

APV 5. maj 2021 

Herunder følger en kort afrapportering med beskrivelse af processen med APV (arbejdspladsvurdering) samt de 

tiltag og indsatser som APV’en har afstedkommet. 

Procesbeskrivelse 

AMG (arbejdsmiljøgruppen) udarbejdede APV-spørgsmålene som blev fremlagt i SU (samarbejdsudvalget) i 

starten af 2021. 

APV afholdt som anonym spørgeskemaundersøgelse 26/4-5/5 2021 blandt lærere, ledere, administrativt og 

teknisk personale. Svarprocenten var 80 % (82 af 102 ansatte). 

AMG igangsatte en proces, hvor der sattes fokus på forskellige elementer i APV’en. 

Opmærksomhedspunkter ifm. fysisk/ergonomisk arbejdsmiljø 
Der afholdtes et møde i AMG, hvor de fysiske forbedringer påpeget i APV’en blev diskuteret og prioriteret.  

Der er sket det meget positive at det siden januar 2021 er blevet meget mere almindeligt at rette ønsker om 

ergonomiske og tekniske hjælpemidler som savnes eller ikke fungerer. Det forenkler AMG’s arbejde. 

Opmærksomhedspunkter ifm. psykisk arbejdsmiljø 
Resultatet af APV’en er meget positiv på dette vanskelige emne. 2018-21 er der sket en 10-20% forbedring på 

næsten alle sammenlignelige besvarelser om psykisk arbejdsmiljø. Materialet er i sin natur vanskeligt at fortolke. 

Det blev præsenteret kort på et medarbejdermøde, behandlet på et SU-møde, og har været genstand for tre 

møder i AMG. Billedet er fortsat, at arbejdsmiljøet er belastende for mange - som andre steder i sektoren. Det 

handler om travlhed, krydspres, planlægning og kommunikation. Med støtte i mange skriftlige kommentarer har 

AMG valgt at samle fokus på begreberne anerkendelse og stress.  

Næsten alle svarer at de ved hvor de skal gå hen med en evt. sag om krænkelser i form af seksuel 

opmærksomhed, og alvorligheden af oplevede krænkelser er halveret om end antallet er uforandret ift. 2018.  

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

Opfølgning på APV 
På baggrund af de ovenstående opmærksomhedspunkter er en række tiltag og indsatser igangsat. 
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Fysiske/ergonomiske forbedringer 
UDBEDRET: Elefantfødder til naturvidenskabelige lokaler; stabil og solid stige til sal/bassen; ophæng på stole i 

lokale 202; varmeforsyning; udskiftning af defekte stole og hæve/sænkeborde i forberedelseslokaler; rist ved 

cykelkæder; vand gennem loft 3. sal; tværbjælker idræt (serviceeftersyn årligt); låg til kemiaffald i stykker; 

ventilation punktsug lokale 202 (serviceeftersyn årligt); oprydning, ophæng og information om 

førstehjælpskasser. 

I PROCES:  Vinduer/facade (budgetteret i 2022); ventilation punktsug lokale 202 (serviceeftersyn årligt); indkøb af 

hæve/sænkeborde og stole til hjemmekontor (1 bord mangler).  

LØBENDE FORBEDRINGER/DIALOG: Fjernbetjening til projektor (løbende udskiftning) og der er undersøgt muligheden 

for en løsning uden fjernbetjening (tilbud bestilt); indkøb af IT-hjælpemidler (løbende udskiftning); stoleløft 

(forventningsafstemning, nye lærere); musik/lydgener (løbende dialog); IT-problemer (Kontakt JOC). 

UDESTÅR: Nye trapper med forhøjede trin (de er ikke blevet højere)  

Det psykiske arbejdsmiljø 
Der igangsættes i foråret 2022 processer for de to udvalgte områder (stress og anerkendelse).  

Stressforsker Malene Friis Andersen holder et oplæg for skolens ansatte i uge 10. I forlængelse heraf planlægges 

en workshop for skolens ansatte. 

AMG planlægger en proces med flere nedslag i foråret 2022 med fokus på anerkendelse. Der planlægges 2 

egentlige eftermiddagsmøder med en kombination af plenum- og smågruppe-dialog, desuden at det også bliver 

nævnt ved yderligere lejligheder hvor vi mødes, og at processen også bliver manifesteret fysisk så man bliver 

mindet om den. Korrekte svar findes næppe, så målet for det hele er øget fælles opmærksomhed, nysgerrighed 

og dialog. 

Mobning, trusler og seksuel chikane 
Siden sommerferien er der etableret en whistleblowerordning på KG som en intern procedure. På KG har SU 

valgt at henvendelsen til whistleblowerordningen for både elever og ansatte, kan foregå digitalt via mail til 

whistleblower@kg.dk eller anonymt ved fysisk aflevering i postkassen der er sat op ved syd-trappen (nær lokale 

104). 

Alle henvendelser vil blive behandlet anonymt og i fuld diskretion.  

Brandøvelser og førstehjælp 
Der bliver årligt afholdt brandøvelser og varslingssystemet bliver afprøvet. Ved skoleårets start foretages en 

brandteknisk-gennemgang for nye lærer. Medarbejderne tilbydes årligt enten førstehjælpskurser eller 

genopfriskningskursus. I foråret 2022 vil der være mulighed for at deltage i et førstehjælpskursus.  

Opfølgningsplan 
Arbejdet med APV’en skal indskrives i skolens opfølgningsplan, der er knyttet til skolens kvalitetssystem. 
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