Arbejdsmiljø arbejdet for skoleåret 2018-2019
Arbejdsmiljø det seneste år

Det seneste års samarbejde om
arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø det kommende år

Fastholdelse af det psykiske arbejdsmiljø fra APV 2017
og Trivselsundersøgelsen fra 2017.
Der er nu lyddæmpet i alle lokaler i nordfløjen efter
afslutningen på personalerummet. Lyset er forbedret i
nogle lokaler.
Ved lærerarbejdspladserne er der kommet luftfugtere.
Ved konflikter: Hurtig dialog og handling når
problemer og forhold er kendte.
Folk hjælper hinanden – det melder bl.a. nye kolleger
om.
SFH laver årshjul med referat både fysisk og psykisk
arbejdsmiljø. Jan har registreringen af indsatserne.
Inklimeter bruges efter ønske (lyd, CO2, luftfugtighed).
Utæthed under biblioteket repareret.
Køkkenet på base 3 og 4 er renoveret.
Vi anvendte vores gammelkendte system ved
elevplaner for at undgå en ekstra belastning.
Skolen: Der afholdes korte ugentlige møder mellem
AMR, TR og ledelse ellers er der ugentlige møder i
F.U. eller LMU.
Møderne er skemalagte.
Der tages referat i LMU/FU.
SFH: ca. hver tredje uge i personalegruppen. Årlig
opsamling mellem AMR og ledelsen.
Opmærksomhedspunkter:
-Rengøring, opfølgning omkring efterårsferien. Begge
AMR går en runde, hvor også Seviceleder og den
ansvarlige fra ledelsen er med.
-Vi følger belastningsgraden:
- Mødevirksomhed på skolen og i forvaltningsregi
kræver prioritering.
- Tunge børnesager og dagligdagen generelt. Når
læreren kender til mødets afholdelse, skal læreren
orientere SFH-personalet om mulig deltagelse.
- Indførelse af MeeBook i etaper, for ikke at belaste
arbejdsmiljøet. Nu skal elevplan og
uddannelseparathedsvurdering indføres.
- I løbet af foråret skal AULA indføres.
- Flere administrative systemer skiftes/udskiftes, som
kræver tid hos sekretærerne m.fl.
- Safetynet anvendes i stedet EASY til anmeldelse.
- Fortsat udvikling af samarbejdet mellem lærerteams
og pædagoger i undervisningen – information er vigtig.
- Når pædagoger er i teams skal de også have mulighed
for at planlægge sammen. Planlægning op til skolestart
og løbende hen over skoleåret i pauser.
Inklimeter bruges efter ønske (lyd, CO2, luftfugtighed).
Arbejdsmiljønetværk med Rinkenæs og Broager har
medført noget vidensdeling, men skal fortsat udvikles.
Lyddæmpning på base 2 og 4 i SFH er i
undersøgelsesfasen.
Ny ledelse, fokus på at bevare et godt arbejdsmiljø.
Sygefravær – fortsat fokus på at minimere
arbejdsrelateret fravær og en hurtig tilbagevenden.

Fokus på kerneopgaven (robuste organisationer)

Samarbejdet fremover

Høring om Sundhedsordning inden 1. december.
Der afholdes fortsat korte ugentlige møder mellem
AMR, TR og ledelse, når der ikke er F.U. eller LMU.
Desuden er der møder i LMU gennemsnitligt hver 2.
måned.
Hver uge møde i SFH, med skiftevis fokus på
arbejdsforhold, børn og basesamarbejdet.
Møderne er skemalagte.
Det pædagogiske døgn i 2017 var en meget positiv
oplevelse.
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