APV handlingsplan 2019

Udfordring

Årsag

Løsning

Ansvarlig

Tidsfrist

Der er en usikkerhed
omkring oplæring og
introduktion af nye
medarbejdere.

Tvivl om, hvem der gør
hvad. Det ender ikke altid
med at være den, der
bliver peget på fra start.

Opdatering af
personalehåndbog

Ledelse

2020

De nyansatte mangler
instruktion i at kunne
udføre deres arbejde
forsvarligt.

AMR har ikke givet det
tilstrækkelig
opmærksomhed.

Primært 3 områder:
Rengøring,
naturfagslokalet og
værkstedet. AMR taler
med nyansatte omkring
disse områder

AMR

Næste nyansættelse

Stor arbejdsmængde og
tidspres. (resulterer i
overarbejde og at folk
føler de skal arbejde for
hurtigt)

For mange opgaver til
forberedelsestiden.

Det kan drøftes ved den
årlige MUS-samtale samt
ved evalueringsmødet
inden sommerferien.

Ledelse

2020

Medarbejderne bliver
mødt med uklare eller
modstridende mål.

Utydelige retningslinjer ift.
opførsel og konsekvens
heraf.

Løbende drøftelse

Ledelsen

Medarbejderne har ringe
indflydelse på mængden
af arbejde.

Forberedelse fylder
meget

Evalueringsmødet inden
sommerferien.

Ledelsen

Medarbejder mangler
støtte fra kollegerne.

MUS-samtaler

2020

Bringer arbejdet
medarbejderne i
følelsesmæssigt
belastende situationer?

Løbende drøftelse
Fortsat fokus på inklusion.
Opkvalificering af
medarbejderne.

Ledelse og AMR

Risiko for trusler, vold
eller krænkelser.

Løbende drøftelse
Fortsat fokus på inklusion.
Opkvalificering af
medarbejderne.

Ledelse og AMR

Rumtemperaturen stiger
mere end 4 grader i løbet
af dagen:
Køkken, Kontor, 0., 1. 5.
8.

Vejret, byggestil

Der er arbejde i gang
omkring dette.

AMR og pedel.

2020

Møbler og rod forhindre
rengøring.
Stor og lille depot hallen,
4. kl, musik, gang v.
hems, 1. kl og bl.k.

Spørgsmål om oprydning

Det tages op på
gangmøderne

lærer, AMR,
husmor/rengøringskoordi
nator

2020

Manglende udluftning v.
printer og kopimaskine i
pæd.værksted og aula

Der mangler udluftning.

Ledelse og pedel

2020

Er der så mange personer i
rummet, at luften bliver
dårlig (der lugter)?: Kahyt, 1.
kl, 6. kl, 8. kl og Radar

Mange mennesker i
samme lokale kan give
lugtgener

Gode regler omkring
udluftning

klasselærer

2020

Pedel efterser lokalerne

Pedel

2020

Blænder lys fra lysarmaturer

eller vinduer?:
Kahyt, 3. kl og 5. kl
Er vinduesarealet mindre
end ca. 10 pct. af
gulvarealet?
Lang gang, bibliotek, musik,
depoter, naturfag og sløjd

Der ses på det i de
kommende
renoveringsplaner

Pedel og ledelse

De kommende år

Er der lokaler, hvor lyden
”runger” (giver let ekko)?:
Aula, Hal og 7.kl

Der undersøges
muligheder for
akustikforbedring

Pedel og ledelse

2020

Er der generende støj fra
personer, maskiner eller
installationer?:
Aula, trappeopgang, 1. kl,
VM kontor, pæd. værksted

Der er i perioder en del
støj fra aulaen.
Dørene smækker

Der undersøges en
glasdør til VM’s kontor og
støjreducerende lister på
dørene.

Pedel

2020

Arbejder medarbejderne
med bøjet eller vredet ryg
eller bøjet eller vredet
nakke?:
Indskolingsgang, 1. kl,
lærerforb., billedkunst og
stillerum

små møbler

mulighed for at afhjælpe
undersøges.

pedel

2020

Arbejder medarbejderne
med hænderne over
skulderhøjde og lange
rækkeafstande?:
5. kl, depoterne, køkken,
rengøringsrum.

Vi benytter opbevaring
over skulderhøjde.

Der undersøges om der
skal købes trappestiger
eller elefantfod til de
pågældende lokaler

AMR og pedel

2020

Arbejder medarbejderne på
hug, knælende eller

små møbler

mulighed for at afhjælpe
undersøges.

pedel

2020

knæliggende?:
bh.kl, 1. kl, 5. kl
rengøringsrum
Er der rod i form af
legeværktøj, materialer,
affald mv., der ligger dér,
hvor man skal færdes?:
Lang gang, 8. kl., lille depot
hal, gang v. mælkekøler og
kælderdepot.

Spørgsmål om oprydning

Det tages op på
gangmøderne

lærer, AMR,
husmor/rengøringskoordi
nator

2020

Er der arbejdsområder og
færdselsveje, der ikke er
ryddede og ordentlige, eller
hvorder ikke er nok lys?:
Gang ved mælkekøler,
indskolingsgang, lang gang.

Spørgsmål om oprydning

Det tages op på
gangmøderne

lærer, AMR,
husmor/rengøringskoordi
nator

2020

Er der arbejdsforhold, der
gør, at medarbejderne har
risiko for at træde forkert,
fxgenstande på gulvet eller
ujævnt underlag?: Gang ved
mælkekøler og
indskolingsgang

Spørgsmål om oprydning

Det tages op på
gangmøderne

lærer, AMR,
husmor/rengøringskoordi
nator

2020

Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær?
Fx. Utydelig retningslinjer i forhold til acceptabel adfærd
Ja, manglende kompetancer
For mange konflikter
nej
Nej
Til tider manglende forberedelsestid, afklaringer af opgaver.
Når den tildelte forberedelse ikke er nok til arbejdsopgaverne, opstår et tidspres, man ikke skal være i for længe.
Nej

Kan virksomheden ændre i arbejdsmiljøet, så sygefraværet mindskes?7
Arbejdes der løbende på
Ja, der skal mere samarbejde og tid til lærerne
ved ikke
Nej
Ja, oftere muligheder for samtale, snak, evaluering omkring arbejdesopgaver og tid. supervision. o.lign
Blot afstemme arbejdsopgaver med forberedelsestid.
Nej

Evt. kommentarer til det psykiske arbejdsmiljø
Der er en god stemning og det er rart at være her
Arbejdsmængden er meget ujævn fordelt i løbet af året. Meget stort antal møder, som især et er et pres, når møder skal presses ind i kalenderen med
kort varsel.
gør ofte rent når de øvrige medarbejdere ikke er på stedet. Overarbejdet skyldes når der er udlejning og ekstra mødevirksomhed på stedet.
Jo mere tid, der brugtes sammen med eleverne, jo bedre læringsmiljø. Det kan være en svær balance...
igen svært at svare ja eller nej, savner mere nuanceret muligheder.

Evt. kommentarer til indeklima
køkkenet ligger op ad klasseværelse, der er forbundet doppeltdør, støjen går begge veje. bruges der ex. røre maskine vil det kunne høres i klassen. I
køkkenet kan det der bliver sagt høres.
Støj fra kopimaskine og aula. Kunne være godt med en glasdør til kontoret.
Det solskærmende på vinduerne virker vist godt nok, men i et rum med mange teenagere er man nødt til at lufte ud flere gange om dagen pga. lugten,
og så lukker man jo varme udefra ind. Det bedste ville nok være en form for aircondition eller noget, som køler og skifter luften ud.
Det med temperaturen er jeg ikke sikker på. Der er ret varmt om sommeren!
Med støj udefra mener jeg/vi støj fra Kahytten, som til tider kan være ret generende.
Et depotrum behøver ingen vinduer!
Dørene larmer, når de smækker i

Evt kommentarer til ergonomisk arbejdsmiljø
Boldnettene hænger for tæt - det er svært og tungt at få de inderste ned.

