
Handleplan APV 2021 
 
Nedenstående handleplan er udarbejdet på møde for arbejdsmiljøgruppen den 12. februar 2021 
 
Den har udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelse, der er tilrettelagt af arbejdsmiljøgruppen i oktober 
2020, resultaterne blev gennemgået på MIO-møde i november. 
 
Generelt er der givet en meget positiv feedback på en lang række områder omhandlende arbejdsmiljøet på 
Nordjyllands Idrætsefterskole Stidsholt. 
 
Der er valgt primært at have fokus på problemfelter, der har en gennemsnitsværdi på under 3,5. Tal fra 1-
5 er blevet brugt til at vise, hvor enig eller uenig, man er i et udtryk. 3 = hverken eller, 4-5 = enig-helt 
enig. Endeligt har arbejdsmiljøgruppe iagttaget enkelte andre problemfelter, som indgår i handleplanen. 
Kolonnen ”problemfelt” er beskrevet ud fra de kommentarer, som medarbejderne har tilføjet de forskellige 
svar, de har givet. 
 
 
 
 
 
 

Udsagn fra spørgerammen Problemfelt Handling - hvem, hvordan, 
hvornår? 

Biologiske forhold 
Der er iværksat foranstaltninger, 
der kan forebygge risiko for 
smitte med fx coronavirus så 
effektivt som muligt. 

Medarbejderne var i tvivl om, 
hvordan de skulle forholde sig. 

AL/SK - er gennemført i 
november 2020 
Der er lavet retningslinjer, som 
er hængt op over hele skolen. 
Der er opsat ekstra spritstandere. 
Der er indkøbt ekstra 
værnemidler. 
Transport med elever er ligeledes 
gennemgået. 
Retningslinjer vedlagt APV som 
bilag. 
Retningslinjerne revurderes 
løbende efter 
sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger 
 

Arbejdsulykker 
Arbejdsulykker Anmeldt i august 2020 AL/LB - arbejdsulykken er 

gennemgået i august 2020.  
 
Den er registreret som 
arbejdsulykke i januar 2021. 
 
Note; se ergonomiske forhold. 
 

Sygefravær 
Sygefravær Sygefraværet blev gennemgået i 

oktober 2020 af 
arbejdsmiljøgruppen.  
 

AL/SK - oktober 2020  
 
Gennemgået i oktober 2020 - 
ingen anmærkninger eller 
tendenser er spottet. 
 



Ergonomiske arbejdsforhold 
Jeg har mulighed for at indstille 
min arbejdsstol og -bord, så det 
passer til mig. 

Lærerne har svaret på det ud fra 
vores personalerum og 
mødelokale kan vi læse ud fra 
deres kommentarer. 
 
Køkkenpersonalet har forholdt 
sig til køkkenet. 

SK/AL november 2020: 
 
Det er klargjort for lærerne, at 
der ikke er forberedelse på 
skolen, og derfor er der heller 
ikke borde, der kan indstilles 
efter den enkelte. 
 
Der er borde og stole, der kan 
indstilles i højde på kontoret. 
 
AL 2021 
Der skal installeres hæve-
sænkebord i køkkenet  

Gulvbelægningen er ubeskadiget 
og skridsikker. 

Både lærere og køkkenpersonale 
har gjort opmærksomme på, at 
gulvet kan være glat i køkkenet. 
Særligt, hvis man ikke ifører sig 
korrekt fodtøj. 
 
Der er bemærkninger fra 
linjelærere om gulvet i 
foredragssalen, som bruges til 
fitness. 
 

AL - ny gulvbelægning inden 
2024: 
Gulvet i køkkenet kan være glat, 
når det er vådt. 
 
Der henstilles til, at lærerne 
ifører sig skridsikre sko, hvis de 
opholder sig i køkkenet. 
 
Søren - gulvet laves i 2021: 
Gulvet i foredragssalen er glat.  
 

Fysiske arbejdsforhold 
Rengøringen er tilstrækkelig. Rengøringen opleves ikke som 

tilstrækkelig fra flere lærere, 
men samtidig bemærker de også 
i kommentarerne, at det jo er 
lærerne selv, der skal hjælpe 
eleverne til at holde og gøre rent. 

AL/SK november 2020: Lærerne 
er blevet sat grundigere ind i 
rengøringstjek og har fået at 
vide, at man skal være ude 
blandt eleverne, når der gøres 
rent.  
 
AL/SK november 2020: Det er 
fremhævet, at det er en 
pædagogiske opgave at oplære 
eleverne i rengøring  
 
AL/SK august 2020: Rengøring 
af lærernes soverum og toiletter 
er skrevet ind i weekendrutinen. 
 
AL/SK november 2020: I 
forbindelse med sygdomstilfælde 
har der været kaldt ekstra 
rengøring ind ude fra til at tage 
sig af dette. Lærerværelset 
rengøres jævnligt af skolens 
rengøringspersonale. 
 

Jeg har ikke observeret synlige 
tegn på fugtskader eller svamp. 

Køkkenpersonalet påpeger, at 
der er fugtskader i lagerrummet. 

Søren februar 2021: Vi er 
opmærksomme på problemet, og 
pedellen har fået til opgave at få 
det minimeret. 
 



Jeg er tilfreds med lyset i 
lokalerne, hvor jeg arbejder. 

Dette er ikke nævnt af nogen i 
spørgeskemaet, men 
arbejdsmiljøgruppen har selv 
fundet det nødvendigt at påføre 
dette. 

AL 2021: Vi er opmærksomme 
på, at der er manglende 
horisontlinje på kontoret i 
køkkenet.  
 

Psykiske arbejdsforhold 
Jeg oplever at min leder er god 
til at kommunikere. 

Det opleves som et problem, at 
der ikke kommunikeres tydeligt 
til TAP.  
 
Ofte kan der være for stort fokus 
på at påpege fejl og mangler. Det 
glemmes at anerkende hinanden 
for arbejdsindsats. 
 
Det kan være en udfordring at 
finde vigtige dokumenter, da der 
bruges flere 
kommunikationsplatforme. 

AL/TR januar 2021: Der er holdt 
kursus for TAP-personalet for at 
lærer Viggo at kende. AL skal 
fremadrettet have fokus på, at 
der kommunikeres hele vejen 
rundt i organisationen. 
 
SK/AL 2021: Der er påtænkt et 
arrangement med fokus på netop 
dette. 
 
AL/TR/SK nov 2020: Det er 
ambitionen, at al skriftlig 
kommunikation samles ét sted.  
 

Jeg oplever, at min leder er 
tydelig i sine forventninger. 

Der kan være tvivl om de 
forventninger, der blandt andet 
er til de mere ”løse” opgaver 
som fx kontaktlærerfunktionen. 
 
 

AL august 2021: Tydeligere 
forventninger til arbejdsopgaver 
til kontaktlærerfunktion 
nedfældes på skrift og 
gennemgås inden nyt skoleår 
starter. 
 
 

 


