
APV-handleplan for skoleåret 2018-2021 
Problem Årsag Løsning Iværksættelsestidspunkt og 

ansvarlig 
Det psykiske arbejdsmiljø    
Oplevet kvalitet: • Besparelser & 

gymnasiereform 
• Ledelsen bestræber sig på 

at informere om alle 
skemaændringer indenfor 
nærmeste 14 dage uanset 
årsag. 

• Alle kendte aktiviteter skal 
fremgå i opgaveporteføljen 
fra skoleårets start. 

• Kommunikation om 
bogstavmiddage, fester, 
boot camp, terminsprøver 
etc. skal tilgå lærerne så 
vidt muligt senest 5 dage 
før. 

• Alle lærere skal orientere 
sig i information fra 
ledelsen. 

• Hvis man har været 
fraværende på et 
onsdagsmøde, skal man 
orientere sig i, hvad der er 
foregået på mødet – også 
de møder hvor der ikke 
forefindes et referat.  

• Stadigt fokus på effektive 
og meningsfulde 
onsdagsmøder. 

• Alle skal forberede sig til 
møderne. 

           Ledelsen & lærerne   



• Der indføres 
”stilleperioder” ml. kl. 10-
11.35 for ledelsen.  

• Fortsat arbejde med 
hvordan vi kan få bedst 
mulig kvalitet i 
undervisningen indenfor 
de givne rammer??  

Arbejde-privatlivskonflikt, 
udbrændthed & søvnbesvær:  

 • Fælles oplæg v. psykolog 
Malene Friis Andersen om 
stress og stresshåndtering. 

• Lærerne skal inddrages 
ved holdnormsopfyldelse i 
forbindelse med sygdom. 

• Ved stort arbejdspres 
flytter ledelsen så vidt 
muligt timer, når man 
henvender sig. 
 

 

BBM & MFJ 
 
 
Ledelsen  

 

    
    
Det fysiske arbejdsmiljø    

Problem Årsag Løsning Iværksættelsestidspunkt og 
ansvarlig 

Dårlig luftkvalitet:  Høj CO2 indhold i nogle 
klasselokaler 

Etablering af mekanisk ventilation Bestyrelsen drøfter flere mulige 
tiltag. Problemet er størst i 
grundskolerne, hvorfor de 
prioriteres først.  

Ubehagelig varme: Gammelt fjernvarmesystem med 
damp 

Etablering af nyt 
fjernvarmesystem 

Foråret 2019. Kasper Esmann 
 



 

 

Ubehag ved bøjet eller vredet ryg 
& nakke: 

Manglende kendskab til gode 
arbejdsstillinger og 
afspændingsøvelser? 

Kursus for interesserede med en 
fysioterapeut 

Efterår 2019. BBM og MFJ 

Ustabile og langsomme IT-
programmer:  

Gamle stationære PC’er? 
Mange nye arbejdsopgaver med 
servere, nye IT-programmer og 
datasikkerhed 

Udarbejdelse af en IT-strategi 
Serverne driftes i et IT-fællesskab 
Stationære PC’er nedlægges 
Alle lærere får ny PC hvert 4. år  

CF og Ulrik Siverts efter aftale 
med ledelsen i gym-grsk 

Manglende kendskab til 
arbejdspladsbrugsanvisninger på 
kemikalier:  

 Nye kemilærere skal på 
kemikursus og opfølgning på at 
der er 
arbejdspladsbrugsanvisninger 

Kemifaggruppen i samarbejde 
med deres nærmeste ledere 

Manglende kendskab til 
førstehjælp:  

 Førstehjælpskursus for 12 
personer en gang om året 

Ledelsesgruppen gym-grsk 


