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Problem/opgave
A. Fysisk arbejdsmiljø
1. Problemer med varmeforhold i
klasselokaler

Løsning
Forsøges justeret løbende under
renoveringen

Ansvarlig

Frist og prioritering

Lena Lau Hyldgård/
Flemming Laustsen

Løbende, 2013

2. Lysforholdene i Stilkenes café er ikke gode Lamper indkøbes, marts 2013

Sus Nordby/SFO

Marts 2013

3. Mangler linoleum på gulvet, hvor skab er
fjernet

Hullet dækkes med anden belægning

Flemming Lausten

31/12 - 2013

4. Bedre rengøring ønskes

Endnu mere fleksibel planlægning af
rengøring tilstræbes løbende

Flemming Lausten

Løbende, 2013

5. Vinduer i 10. klasse trænger til fugning

Indvendig fugning foretages

Flemming Lausten

Vurderes i forbindelse med
renovering, 2013

Computere er under renoveringen flyttet
til 2.b´s lokale. Snarest muligt flyttes
computerne til opbevaringsskab.
Vi har rulleborde til vores OH, i ny
bogkælder. OH-projektorer stilles på
rulleborde, så de er tilgængelige.
Udfasning i gang, da vi i stedet vil anvende
interaktive tavler.

Lars
Lerup/Flemming
Lausten

B. Ergonomisk arbejdsmiljø
1. Opbevaring til computere på elevernes
toilet er ikke en god løsning

2. Overhead på rullebord

4. Ønsker flere kristendom og historiebøger,
så de ikke skal deles (bæres) mellem flere
klasser

Skal indgå i fagbudgetarbejdet

Forår, 2013

Jens Nielsen?

Forår

Fagudvalg/
bibliotekarer

Løbende, fra januar 2013
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5. Der er løse toiletter i den gule fløj
6. Ønske om rengøringskursus

Gennem-renoveres i forbindelse med total
(Flemming Lausten)
2013
renovering
Forslag til indhold og omfang udarbejdes Flemming Lausten
Vurderes løbende, fra 2013

C. Biologisk arbejdsmiljø
1. Mangler hovedrengøring – generelt beskidt

Endnu mere fleksibel planlægning af
rengøring tilstræbes løbende

Flemming
Lausten/Lars Lerup

Vurderes/evalueres
løbende

D. Ulykkesrisici

4. Flisebelægning ved den gule fløj er meget
glat i sne og frost perioder

Advarselskegler opstilles ved våde gulve
og trapper. Der er indkøbt flere kegler og
de er i brug
Beredskabsplan er pt. løbende under
udarbejdelse, grundet renovering.
Aftale om brandøvelse indgås
Der sættes afskærmning op når det er
aktuelt
Nyt underlag etableres i forbindelse med
renovering/ny skolegård

5. Løse linoleumsplader v. eks. N/T

Gangen renoveres

Flemming Lausten

2013

6. Ønske om førstehjælpskursus

Det er planen, at en medarbejder i 2013
deltager i instruktørkursus, og derefter
instruerer kolleger

Lars Lerup/Troels
Christensen

2013

7. Ønske om telefonliste med numre til
personalets pårørende i tilfælde af ulykker

Er udarbejdet og opdateres løbende

Sanne H. Pedersen
Lena Lau Hyldgård

Løbende

Ansvarlig

Frist og prioritering

1. Glatte gulve i arbejdstiden
2. Mangler information om hvordan vi skal
forholde os ved store ulykker, brand osv.
3. Istapper ved billedkunst

Problem/Opgave
E. Psykisk arbejdsmiljø/ Trivsel
1. Ledelse
2. Forudsigelighed
3. Rolleklarhed

Løsning
Udvalgte spørgsmål og svar fra
trivselsundersøgelsen vises for de
forskellige personalegrupper.

Flemming Lausten

Løbende

Lars Lerup/Troels
Christensen

Forår, 2013

Flemming Lausten

Løbende

Flemming Lausten

2013

Flemming Lausten
Sanne H. Pedersen
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4. Retfærdighed/konflikt
5. Balance ml. arb/privatliv
6. Krav i arbejdet

Drøftelse af de udvalgte områder i grupper Lena Lau Hyldgård
og ideer til indsatser til forbedringer af
trivslen på arbejdspladsen nedskrives.
MED-udvalget og Sikkerhedsgruppen
følger op.

7. Stress
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