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                           Gefion Gymnasium d. 3/6 2021  

   

                             

            APV Gefion Gymnasium, 2021-2022 

Indhold 
Indledning 

Arbejdspladsvurderingen (APV) for Gefion Gymnasium 2021 er et tillæg til Professionel Kapital. 
Svarprocenten er samlet (undervisere, TAP, Ledelse) 78%. Generelt konstateres det, at vores APV 
ser fin ud. Nedenstående handleplan er en opsamling på de største problemfelter i rapporten 
sammenfattet i en række prioriteringer (ud fra devisen om, at det er bedre at vælge fokuspunkter 
ud ift. handleplan end at løbe efter spredehagl og dermed risikere ikke at opnå reel handling), 
ønsker til forbedringer, handleplan på forbedringerne samt status og tidsplan på disse 
forbedringer (ansvarlig for udførelsen står i parentes, hvor det giver mening). Følgende handleplan 
er drøftet, diskuteret og vedtaget i Arbejdsmiljøudvalget og SamarbejdsUdvalget i foråret 2021.  
 
 
Temperatur og træk 
På spørgsmålet om man er generet af ubehagelig varme, hvor man arbejder svarer 3,8% i høj grad 
og 18% i nogen grad. Arbejdsmiljøudvalget konstaterer, at problemet som sådan ikke er stort, men 
det skal forsøges, om man kan lokalisere varmekilderne, og om der kan gøres noget ved det.  
 
På spørgsmålet om man er generet af kulde, svarer 1,3% i høj grad mens 16,7% svarer i nogen 
grad. Arbejdsmiljøudvalget konstaterer, at vi har en god varmecentral, men at radiatorerne på sigt 
skal udskiftes.  
 
Generelt; der er en subjektiv faktor i spørgsmålet, og generelt svinger temperaturen i løbet af året 
(fx i klasseværelser med sol på om sommeren).  
 
Indeklima 
På spørgsmålet om man er generet af dårlig luftkvalitet svarer 5,1% i høj grad mens 16,7% svarer i 
nogen grad. Efter drøftelse i Arbejdsmiljøudvalget konstaterer vi, at der kan være problemer ifb. 
med udsug i kemi samt den generelle CO2- koncentration i klasserummene, når der er mange 
elever.  
 
Støj 
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På spørgsmålet; Er du generet af støj i dit arbejde svarer 3,9% i høj grad og 25,6% i nogen grad. 
Sammenholdt med de åbne kommentarer kan det konstateres, at langt det meste stammer fra, at 
man arbejder med unge mennesker, som kan larme, når de befinder sig på gangene og 
fællesarealer. Et par kommentarer omhandler støj på lærerværelset. Arbejdsmiljøudvalget og SU 
har drøftet situationen på lærerværelset, hvor der allerede er støjisoleret i høj grad. Vurderingen 
er, at det er meget svært at reducere støjen yderligere, men at det også er koncentreret til meget 
få intense perioder, hvor der er mange mennesker (fx i frokostpausen).  
 
Ergonomi 
På spørgsmålet om man er generet af at arbejde i samme stilling i lang tid, svarer 75,9% i høj grad. 
Arbejdsmiljøudvalget og SU har set på svarene og konstaterer, at denne kategori netop bliver høj i 
år, da der har været meget hjemmearbejde (stillesiddende, virtuelt) under lockdown. Enkelte ytrer 
i de åbne kommentarer, at de savner et hæve/sænkebord.  
 
Førstehjælp og brandbekæmpelse 
På spørgsmålet om man mangler kenskab til førstehjælp svarer 61,5% i høj grad. På spørgsmålet 
om man mangler kendskab til brandbekæmpelse svarer 42,3% i høj grad.  
 

Overordnet handleplan på baggrund af APV 2021. 

Hvad vil vi 

prioritere? 

Hvad vil vi opnå med 
forbedringen? 

Hvordan vil vi opnå forbedringen 
og hvem har ansvaret? 

Status og tidsplan 

Førstehjælp og 

brandbekæmp

else 

At så mange som 
muligt bliver bekendt 
med førstehjælp og 
brandbekæmpelse 
 
 
 

Arbejdsmiljøudvalget vil udbyde 
kurser i førstehjælp og 
brandbekæmpelse i efteråret 
2021. Vi vil endvidere afholde 
vores to årlige brandøvelser i 
skoleåret 2021-2022 (AML). Vi vil 
endvidere samle vores 
beredskabsplaner, som man skal 
kvittere for at have læst i 
gym.betaling (AML i samråd med 
RANCH) 

Status 20/9 2021:  
Kurser 
brandbekæmpelse og 
førstehjælp: AML 
udbyder kurser i foråret.   
 
Efterårets brandøvelse 
er sat i skema til d. 
10/11 2021.  
 

Ergonomisk 
arbejdsmiljø 

At sikre optimale 
arbejdsbetingelser ved 
stillesiddende arbejde 

I foråret 2021 laves der en 
opsamling på, hvem og hvor 
mange der ønsker 
hæve/sænkeborde i 
forberedelserne (AML) 

Status 20/9 2021: Der er 
allerede udskiftet en del 
borde med 
hæve/sænkeborde i 
forberedelserne i årene 
2019 – 2021.   

Temperatur/in
deklima 

At alle få et 
acceptabelt indeklima 

Arbejdsmiljøudvalget vil 
undersøge hvad en optimal 
arbejdstemperatur er, og derefter 
løbende forsøge at sikre, at vi 
holder den temperatur generelt 
(måles v. indkøbte 
temperaturmålere) (RANCH) 
 

 Status 20/9 2021: Vi 
beslutter, at det er svært 
at lave en objektiv 
vurdering på en god 
temperatur. Men 
arbejder på, at der til 
stadighed sikres en 
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Vi vil lave en oplysningskampagne 
til lærere og elever om at få luftet 
ud i lokalerne i mindst 5 minutter 
v. hver undervisningsgang 
(Arbejdsmiljø). 
 
Vi efterser udsugningen i kemi 
(RANCH) 

behagelig 
gennemsnitstemperatur.  

Generelt 
sikkerhed 

At der ikke er 
snublefare i 
klasseværelserne 
  

Vi vil stadig opfordre til at bruge 
Airtame. Endvidere vil vi 
prioritere, at der flyttes 
stikkontakter i flere klasselokaler 
(10) i efteråret 2021, alternativt 
at der ses på nye placeringer af 
eksisterende kontakter (AML, 
RANCH) 
 

Status 20/9: RRA vil 
finde 10 lokaler mere, 
hvor vi kan flytte 
stikkene. VI satser på at 
få det lavet i 
efterårsferien.  

 
 
På Arbejdsmiljøudvalgets vegne 
 
Uddannelsesleder 
Andreas M. Lange 
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