
Opfølgning på og handlingsplan vedr. APV/MTU2019 på 
Kolding Gymnasium 

 
 
Indledning: 
Undersøgelsens resultater præsenteres inden for forskellige overskrifter i diagrammer, hvor man 
sammenligner KG’s resultater med ”Gymnasierne samlet” (hvilket dækker over 6 almene 
gymnasiale institutioner af varierende størrelse, udbud og beliggenhed) og ”Det danske 
arbejdsmarked”. 
Resultaterne i undersøgelsen præsenteres med en ”score” på en skala fra 0-100. Der er dog ikke 
tale om angivelser af procenttal, men derimod en samlet score, som beregnes ud fra en 5-trin 
rating skala i de fleste af spørgsmålene. 
I skolens behandling af resultaterne er der primært kigget på sammenligningen med det 
gymnasiale område. 
 
Undersøgelsens resultater er blevet behandlet i SAMU (Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg), i 
ledelsen, på et personalemøde og på et bestyrelsesmøde. 
 
Præsentationen af undersøgelsens resultater fordelt på personalegrupper (lærere, TAP og ledere) 
viser store udsving på visse områder, og generelt kan man sige, at henholdsvis TAP-gruppen og 
ledelsesgruppen svarer mere positivt i undersøgelsen end lærerne. 
 
Helt grundlæggende er der dog tale om et positivt resultat af undersøgelsen. KG ligger på niveau 
med eller over gennemsnittet for gymnasierne samlet i undersøgelsens overordnede resultater 
som eksempelvis arbejdsglæde, tilfredshed, motivation og loyalitet, og helt overordnet må man 
konkludere, at der er et godt arbejdsmiljø på Kolding Gymnasium. 
 
Undersøgelsen rummer dog også nogle punkter, hvor Kolding Gymnasiums score er lavere end 
gennemsnittet. Nogle af disse punkter har været forventelige, da det er det samme billede på de 
fleste andre gymnasier i landet (fx spørgsmålet om balance mellem arbejdsliv og privatliv), men 
undersøgelsen afdækker også andre områder, som giver anledning til at skolen som helhed 
arbejder på at forbedre arbejdsmiljøet. 
 
Nedenstående opfølgning og handlingsplan er udtryk for, hvad der gennem drøftelser i skolens 
forskellige samarbejdsorganer er vurderet væsentligst at adressere i forhold til medarbejderne og 
fokusere på frem mod næste APV/MTU. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbejdspres og balance i forhold til privatlivet 
På dette punkt scorer KG lavere end gennemsnittet med hhv. 55 mod 59 points, hvoraf ”balance 
mellem arbejdsliv og privatliv” ligger længst fra gennemsnittet (55 mod 59), mens oplevelse af 
stress-symptomer er lidt tættere på gennemsnittet (55 mod 57). 
 
Som kontrast hertil viser undersøgelsen, at medarbejderne er tilfredse med skolens 
arbejdstidsaftale, og at det psykiske velvære (herunder sygefravær) vurderes mere positivt end 
gennemsnittet for gymnasierne samlet. 
 
Upåagtet, at dette paradoks han have mange årsager, mener SAMU, at det er vigtigt at have fokus 
på dette punkt, hvorfor følgende plan sættes i værk: 
 
Handling:  
Til alle tider:  

- Ledelsen tilbyder de medarbejdere, der måtte ønske det, sparring omkring tilrettelæggelse 
af medarbejderens arbejdstid og prioritering af forskellige opgaver. 

- Lærerne er velkomne til selv at kigge fremad i skemaet og foreslå udnyttelse af ”huller i 
skemaet”, hvis dette kan lette eller udjævne lærerens arbejdspres. Henvendelse herom 
skal ske til TGJ. 

 
Skoleåret 2019-20:  

- Der afvikles Medarbejdersamtaler med alle ansatte. I forbindelse hermed forsøger ledelsen 
af afdække, hvad der ligger bag skolens dårlige score på dette område, og om 
medarbejderne har idéer til løsning af problemstillingen. 

- Ledelsen samler forklaringer og forslag, og fremlægger dem til drøftelse i SAMU, med 
henblik på at SAMU fremkommer med forslag til konkrete tiltag.  

 
Skoleåret 2020-21:  

- Der iværksættes tiltag fra skoleårets start, og der evalueres i slutningen af skoleåret. 
 
Mål: Ved næste MTU skal KG ligge på niveau med eller bedre end gennemsnittet af de gymnasier, 
der indgår i undersøgelsen. 
 
Mobning eller chikane: 
På dette punkt foreligger der ingen sammenligning, hverken med landsplan eller med andre 
gymnasier. 
7% har svaret, at man har været udsat for mobning eller chikane på arbejdspladsen, men der er 
ikke noget i undersøgelsen, der viser, om der er tale om hændelse mellem medarbejdere, mellem 
medarbejdere og elever, mellem medarbejdere og ledere eller andet.  
Mobning eller chikane kan i mange tilfælde opfattes som skamfuldt eller tabubelagt; den ramte 
medarbejder kan også have en frygt for modpartens reaktion, hvis sagen kommer frem. Disse 
forhold gør det i mange tilfælde vanskeligt at handle på problemerne, fordi det er svært at vide, 
hvem der er involveret og hvordan.  



På KG ønsker SAMU at bidrage til at fremme en åben og tillidsfuld dialog mellem ledelse 
medarbejdere og elever, da dette er udgangspunktet for at løse konflikter mellem mennesker – 
herunder mobning og chikane.  
 
Handling: 
SAMU opfordrer derfor medarbejdere, der oplever mobning eller chikane til straks at henvende 
sig til tillidsrepræsentanten, en af arbejdsmiljørepræsentanterne eller en leder for at der kan blive 
grebet ind. 
 
Mål: Ved næste MTU skal der være 0 procent, der har oplevet mobning eller chikane i perioden 
mellem de to MTU’er. 
 
Nærmeste leder (ift. lærerne)  
Det har i undersøgelsen ikke været muligt for lærerne at besvare spørgsmålene i relation til én 
bestemt leder, da der på KG ikke opereres med denne betegnelse. Derfor hersker der usikkerhed 
om, hvad de negative besvarelser dækker over. 
Ovennævnte usikkerhed til trods, peger undersøgelsen på, at der formentlig vil være en gevinst i 
medarbejdertrivslen, hvis ledelsen øger sin opmærksomhed på at kommunikere mere tydeligt om 
skolens mål, give mere feedback og anerkendelse til medarbejderne og forsøge at motivere 
medarbejderne til at levere et godt stykke arbejde. 
Det er ledelsens opfattelse, at dette bl.a. vil blive imødekommet gennem medarbejdersamtalen 
(jf. nedenfor om MUS). 
 
I kommentarerne til ETU’en er der et mindre antal bemærkninger, som relaterer til udfordringer 
med den ledelsesmæssige del af planlægning på en bestemt uddannelse.  
Der er i SAMU enighed om, at disse udfordringer og lignende udfordringer på andre uddannelser 
håndteres i ledelsesgruppen, og at dette ikke indgår med særskilte handlingspunkter i 
handlingsplanen.  
 
SAMU vil i forbindelse med forberedelse til næste MTU have opmærksomhed på, hvordan 
undersøgelsen kan afvikles, således at besvarelserne bliver mere konkrete og anvendelige både i 
SAMU’s behandling af undersøgelsen og for de enkelte ledere. 
  
Mål: At besvarelserne omkring nærmeste leder for lærerne er grøn/positiv ved næste MTU. 
 
MUS:  
Skolens MUS-konceptet blev ændret kort før undersøgelsen på baggrund af drøftelser i SAMU, 
men der blev ikke meldt noget ud herom inden undersøgelsen. Der iværksættes derfor ingen 
handlinger vedrørende MUS i denne handlingsplan, men Medarbejdersamtalen (ny type MUS) 
evalueres løbende i SAMU. 
 
Medarbejdersamtalen bør være et naturligt forum for feedback og samtale om medarbejderens 
arbejde og indsats generelt. Man kan forestille sig, at dette kan have en positiv afsmitning ikke 
blot på besvarelserne om MUS men også besvarelserne om nærmeste leder. 
 



SAMU opfordrer ledelsen til at have dette in mente, når der afholdes medarbejdersamtaler i 
skoleåret 2019-20. 
 
Mål: At besvarelserne om MUS er grøn/positiv ved næste MTU. 
 
Omdømme 
Da skolens image udgør et separat element i skolens strategiplan og i øvrigt har ledelsens 
konstante bevågenhed, adresseres punktet ikke yderligere i denne handlingsplan. 
 
___ 
 
Under medarbejdernes kommentarer i undersøgelsens ”åbne kommetarfelt” forekommer 
desuden to ”hovedgrupper” af kommentarer: 
”Skæv arbejdsbelastning” og ”Mange skemaændringer”. 
 
Skæv arbejdsbelastning 
Ledelsen er bevidst om, at en række lærere oplever en skævhed i arbejdsbelastningen. Den 
primære forklaring herpå ligger i uddannelsernes struktur (kort grundforløb, vintereksaminer, krav 
til placering af bestemte større opgaver), og den rammer som følge heraf forskellige fag i forskellig 
grad. 
I planlægningen af lærernes arbejde tilstræber ledelsen hele tiden så jævn en arbejdsbelastning 
som muligt – både hvad angår afvikling af undervisning og med hensyn til store skriftlige opgaver, 
projekter o.lign. I skoleåret 2019-20 vil der dog fra ledelsens side også være et særligt fokus på at 
fastholde medarbejderne i ansættelse, når der laves fagfordeling. Det kan i nogle tilfælde betyde, 
at hensyntagen til ansættelsesgrad vejer højere end mulighederne for at udjævne 
arbejdsbelastningen.  
Selve problemet kan altså ikke umiddelbart løses inden for den eksisterende økonomiske ramme, 
men ledelsen vil hele tiden bestræbe sig på at finde de bedst mulige løsninger og være i dialog 
med medarbejderne herom. 
 
Mange skemaændringer (ift. lærerne) 
Ledelsen er bevidst om, at der er mange skemaændringer. Hertil har ledelsen følgende 
bemærkninger: 

1) Gymnasiet anno 2019 på en skole med tre forskellige uddannelser rummer i sig selv en lang 
række aktiviteter, som nødvendiggør skemaændringer. Sådanne ”kendte skemaændringer” 
lægges i skemaet så tidligt og så hurtigt som muligt. 

2) Skemamæssigt har skoleåret 2018-19 været præget af reformimplementering og indkøring 
af ny sekretær. I en sådan periode, vil der i højere grad end ellers være risiko for sene 
udmeldinger og fejl. I skoleåret 2019-20 vil der ikke blive færre skemaændringer, men 
ledelsen forventer, at en større del af ændringerne vil komme på plads i bedre tid. 

3) Ledelsen tilstræber – med opbakning fra SAMU – en høj grad af fleksibilitet, når det 
handler om at imødekomme lærernes forskelligartede ønsker, som måtte berøre skemaet. 
Der bevilges kursusdage, ekskursioner, feriefridage og omsorgsdage, men der udvises også 
fleksibilitet og forståelse for en lang række private/individuelle behov (lægebesøg, 
begravelse i ikke-nærmeste familie, særlige familierejser mm.). 



Som regel får skolen ansøgninger om ovenstående aktiviteter med langt varsel og kan 
derfor lave skemaændringer i god tid. Andre gange får skolen ansøgninger eller 
anmodninger med kort (nogle gange endog meget kort) varsel, og så bliver de følgende 
skemaændringer også med kort varsel. – Uanset hvad, tilstræber ledelsen og 
administrationen at få skemaændringer på plads hurtigst muligt efter at have modtaget 
den fornødne information om aktiviteter, som påvirker skemaet. 

 
SAMU anbefaler i forlængelse af ovenstående: 

- At ledelsen/administrationen kommunikerer tydeligt omkring skemaændringer – særligt, 
når der sker ændringer med kort varsel. 

-  At lærerne selv forsøger at finde mulige løsninger, når man skal noget, der kræver 
skemaændringer, fx bytte time med en kollega. Sådanne mulige løsninger skal forelægges 
TGJ, som eksekverer i Lectio, hvis det er skemamæssigt muligt. 

 
 
 
På vegne af SAMU, den 22.5.2019 
 
MO 
 
 
 


