Kommentarer til Arbejdsmiljøundersøgelsen december 2015
Arbejdsmiljøundersøgelsen blev udsendt til skolens 47 medarbejdere – lærere,
pædagoger, TAP-er, musiklærere, rengøring og faste vikarer.
Undersøgelsen er besvaret af 32 medarbejdere, svarende til 68 %. Det er især lettere
tilknyttet personale, som har undladt at besvare undersøgelsen.
Samarbejdsudvalget har gennemset fordelingen af svar på de enkelte spørgsmål og valgt
at kommentere på nogle punkter. Samtidig er vi blevet opmærksomme på spørgsmål og
svarmuligheder, hvor formuleringen ikke har været tydelig nok. Dette tager vi med til næste
arbejdsmiljøundersøgelse.
Du kan se besvarelserne efter disse indledende bemærkninger.
Besvarelserne viser, at 64 % ofte eller sommetider føler sig følelsesmæssigt belastet. Det
er nok meget naturligt, når man har med mennesker at gøre.
Men det er samtidig vigtigt, at man deler sine følelser med andre kolleger, så presset kan
lettes fra den enkeltes skuldre.
Undersøgelsen viser, at med arbejderne har stort ejerskab til skolen. De føler, at det er et
vigtigt og meningsfyldt arbejde, som udføres. Samtidig oplever 40 % at deres arbejde kun
delvist eller i ringe grad bliver anerkendt og påskønnet. Derfor opfordres til, at man bliver
mere bevidst om at rose hinanden – både fra ledelse, kolleger og forældre.
Undersøgelse viser, at vi stadig godt kan blive bedre til at informere om både stort og
småt.
Svarene viser, at der er behov for bedre forhold til planlæggelse af arbejdet, når det
foregår her på skolen. Det er vigtig at tænke skolen som en stor institution.
Man kan sidde andre steder end på lærerværelset, når man vil holde møde eller lave
planlægning.
Der opleves en meget tydelig opbakning, hjælp og støtte fra både ledelse og kolleger, når
man har behov for det.
Vold på arbejdspladsen blev bemærket af en enkelt medarbejder. Oplevelsen af mobning
blandt medarbejdere eller ledelse blev også nævnt i et par af besvarelserne. Til begge
forhold er det vigtigt selv at melde klart ud, at man ikke finder pågældende udtalelser eller
aktioner acceptable, og at de ønskes stoppet øjeblikkeligt. Hvis dette ikke er nok, er det
vigtig at kende kommandovejen. Man bør gå til sin nærmeste leder med problemet – og
evt. også tage det op med sin tillidsmand.
Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, må man gå til skoleledelsen.
På spørgsmålene om det fysiske arbejdsmiljø er det især problemer omkring
periodevis ubehagelig temperatur og dårlig luft i klasselokalerne, toiletforholdene samt støj
fra især Vangedevej som nævnes. Dette er områder, som må have vores opmærksomhed
i kommende periode.
Måske skal vi igen til at gøre rent i arbejdstiden og toiletterne skal have en tur midt på
dagen?
Med venlig hilsen
samarbejdsudvalget
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