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Sygefravær
Måned/år

11.2011

12.2011

01.2012

02.2012

03.2012

04.2012

05.2012

06.2012

07.2012

08.2012

09.2012

10.2012

11.2012

Samlet
resultat

organisatorisk enhed

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

fravær i
procent

Samlet resultat (Alle
Greves skoler)

6,83

5,39

7,53

5,95

7,21

4,87

5,09

4,68

2,71

4,01

6,71

6,09

7,22

5,73

Hedelyskolen

6,61

3,42

6,28

6,41

6,07

3,16

4,53

4,40

4,30

2,69

9,46

9,74

10,71

6,00

Den psykiske del af APV

Arbejdsmiljøudfordring

Løsninger

Ansvarlig

løsninger
skal være
opfyldt
senest den

hvem
følger op
hvornår

hvad
bemærkninger
koster
det evt.

Trivsel

nedsættelse af
trivselsudvalg
’Udvalg for
personaletrivsel’ UPT

Allan Tschernja
Winnie Brylet
Carlsen
Mogens
Andersen
Thomas
Jacobsen

Udvalget er
nedsat

JA/AT

10-20.0
00

Biograftur

JA/AT

Er planlagt
til den 22.
november
kl. 17.00

-
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Sygefravær

Opfølgning på
velfærdssamtalerne

MA

1/3-2012

AT

0

Opfølgning tilbydes, hvis folk
har behov – det kan både være
MA eller WB

Faste retningslinjer for
brug af vikarer og
nabotilsyn

Retningslinjer
udarbejdes

Skolebestyrelsen

1/8-2012

AT

0

Er udarbejdet og ligger på intra
under Skolebestyrelsen

Ujævn fordeling af
arbejdsbyrden i løbet af
skoleåret

Årshjulet revideres

Udviklingsgrupp
en

1/1-2013

JA

0

Ok, begrænset ændringer – den
1. karaktergivning ligger
tidligere af hensyn til Ritas
videre arbejde med eleverne

Den fysiske del af APV
lokale og initialer

’problem’

handling

fællesarealer
i Østfløjen

Rengøringen.. – generelt

Se nedenfor under generelt

samt især ved skiftet fra
indskolingen og igen når man
skal over i Mellembygningen
– mange lærere må bruge
sommerferien til at gøre rent i
deres nye lokaler

opfølgning – hvornår
og hvem

Opgaven løst
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Støj – der opleves især støj
fra andre børn på gangen i
Østfløjen og det er svært at
koncentrere sig

Der tages en generel snak på
gangen om at tage hensyn til
hinanden
Måske kan man holde sin dør åben
hvis man har elever siddende på
gangen så man har bedre kontakt
med støjniveauet og hvad der sker
på gangen

Tages op på kommende Opgaven løst
områdemøde den 23.
maj 2011

Lysforholdene på gangen er
mangelfuld

BJ måler lux

Skal være gjort inden
den 1. marts 2011
Hvordan ser det ud
marts 2013

Ok

Gangarealet i øvrigt

Der ønskes muligheder for
opdeling med små arbejdsrum
Der er heller ikke rigtig hyggeligt
at opholde sig der
og der mangler garderobeplads og
derfor roder der alt for ofte

Tag fat i BJ om
muligheden for
skillevægge

opgaven løst

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet
Legeredskaber – 3.-4.
klasserne mangler noget at
lege på – noget der udfordrer
og inspirerer eleverne, lige nu
passer det dårligt til vores
SPE
Borde og bænke i
skolegården

Kantinen

Bordene rengøres ikke ofte
nok

Der er planer om at forbedre
legemulighederne i 2011/2012

WB tjekker med
elevråd og område II/III
om status på hvor
Elevråd og område II må meget
mange og hvilke ideer
gerne komme med gode ideer
der er kommet – inden
sommerferien 2011
AT/BJ tjekker produktionskolen for Der blev ikke foretaget
muligheder for borde og bænke
noget inden
sommerferien, hvordan
ser de økonomiske
muligheder ud for at
gøre noget nu – marts
2013?

Opgaven er nu
løst ved
etableringen af
den nye legeplads
☺

Dukseordning tages op i elevrådet
– at oprydningstjansen går på skift
i de forskellige klasser?

Er ok

Der virker ikke indbydende
Projekt ’nymaling’ er lige pt. sat på
nok og der er ofte for mørkt – pause pga. mgl. bevilling – der er
især hvis man skal sidde og
mulighed for at bruge lok. 25
arbejde

WB tjekker med
elevråd/område II/III
inden sommerferien
hvad der er blevet
enighed om
Er ikke tjekket –
spørgsmålet er om det
stadig er et problem –
WB tjekker op med
Susan og de elever der
arbejder i kantinen
marts 2013

Opgaven er løst
med renovering af
kantine og
indgangsparti
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Gangene

Billedkunstlokalet

Lysforholdene

Kantinen er ikke et
undervisningslokale og lyset er
derfor som det er.

Udsmykning – vi må kunne
gøre det bedre – det er godt
med elevudsmykning, men
der er ikke nok af det og
noget af det er for gammelt
og kedeligt

Elevrådet er blevet opfordret til at
komme med forslag
AT kontakter Poul Sørensen hvad
angår maling

Problemer med at eleverne
roder, sviner og støjer på
gangene

Der tages en snak på gangen/
områderne omkring hvad og
hvordan der tages hensyn til
hinanden

Der kunne godt være flere
planter

Det hører under rammebudgettet
og lige nu er der ikke noget budget
for dette

Støjforholdene er dårlige

det oprettes som en sikkerhedssag
omkring akustik – evt. plader op

Opgaven er løst
se ovenfor
WB tjekker inden
sommerferien om hvor
langt elevrådet er nået
AT vender tilbage efter
bygningssyn og
budgetforhandlinger
forår 2011
Hvordan ser det ud
marts 2013

Opgaven er løst
TS og WB samt
holdene fra Kunst
Håndværk og
design har lavet et
flot indgangsparti
med relevant og
vedkommende
udsmykning
Vist en ongoing
proces..

WB inden vinterferien

Opgaven løst
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Boldsal/
omklædningsrum

Indskolingen

50’erne

Ekstremt dårlig akustik med
store støjgener til følge

Rejses som en sikkerhedssag

WB inden vinterferien
Hvordan går det med
den sag marts 2013? –
har det hjulpet efter
man har fået
badeforhæng op?

Der savnes flere fodboldmål
til boldbanen

Der tjekkes for økonomi

AT vender tilbage i uge
6/2011
Hvordan ser det ud
marts 2013

Det har klart
hjulpet på
akustikken – så
det var en ren
win-win situation
☺

Rengøring – der er meget
Se nedenfor
støv i lokalerne og der klages
generelt over rengøringen i
hele indskolingen
Legeredskaber – der mangler
til så mange børn

Der er efterfølgende sat
gyngestativ op

Opgaven løst

Kunne godt bruge flere
arbejdspladser og det gamle
køkkenrum roder

Køkkenrummet er nu revet ned

Opgaven løst

Oprydning

er blevet meget
bedre efter der er
kommet
glemmekasse
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Udeområdet ved Nord
(indskolingen) – ser knap så
spændende og pænt ud
Kan man male cykelskurene
– og der er huller i taget
Fliserne ligger hulter til
bulter og kan være farlige i
forhold til faldulykker

Mht. cykelskurene, så er der ikke
budget til det. BJ tjekker for huller
BJ og pedellerne stamper jævnligt
de fliser ned der ”stritter” for
meget – hvis man ser fliser der
ligger helt ’umuligt’ kontaktes BJ.
En hel ny belægning er der ikke råd
til
AT tjekker muligheden for et hegn
Der har før været sat skilte op – det
prøves igen

Kunne der komme et hegn
ned mod åen
Det er et stort problem med
hundelorte..
Ungdomsklasserne

Rengøring – standarden er
blevet bedre, men kan stadig
forbedres
Det virker dog ikke som om
der kan nås mere end
grovfejning og klatvask af
gulve.. Der bliver i hvert fald
ikke tørret støv af.

Se nedenfor

BJ fandt et enkelt hul
og det er nu repareret

Fliser og hegn tages op
med Poul Sørensen på
kommende
bygningssyn feb./mar.
2011
Hvordan ser det ud
marts 2013

Opgaven er løst
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Lysforhold – der er flere
steder med blinkende
lysstofrør

lokale 7

Henvendelse til BJ

Er rettet

Opgaven løst

Støj – Mange mennesker på
få kvadratmeter giver højt
støjniveau

-

Der er store problemer med
Er målt og følger reglementet
pladsen – der er for mange
mennesker på for få
kvardratmeter (Stedet er
normeret til 40 elever, men de
har under 20 m2 at bevæge
sig på) – udvidelse/
tilbygning?

-

Udearealerne – der ønskes en Ny multibane er på vej, så snart der
ny fodboldbane der er mindre kommer midler – se også nedenfor
farlig end den der er nu

Opgaven er løst
efter den nye
multibane er på
plads

Støj fra skolegården

-

Rengøring og støv

Handler om at tage hensyn – tal om
det på områdemøde
Reng. – se nedenfor
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lokale 14

Gardiner er så lyse at det kan Se nedenfor hvad angår gardiner
være svært at se hvad der står
på smartboardet hvis solen
skinner – mørkere gardiner
eller smartboard på en anden
væg

lokale 14

Rengøring er under al kritik – Se nedenfor
når der ikke er rent er der
hverken pænt eller hyggeligt

Lokale 18

Lokalet er for lille til store
klasser
Larm og støj fra gangen
Der er problemer med
rengøring og lugt

Lokale 19

For lille til 21 elever
Størrelsen på lokalerne følger de
Det er svært at få møblerne til gældende arealer
at passe til alle
Pga. for lidt plads er det
vigtigt, men svært at få luftet
nok ud – og det kræver
gennemtræk
Der er ret lydt

Reng. – se nedenfor
Larm og støj – gangmøde/
områdemøde med snak om
hensyntagen
Størrelsen på lokalerne følger de
gældende arealer
opgaven løst
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Rengøring er dårlig – der er
meget støv alle vegne
Den ’sæbe’ der bliver brugt,
når der endelig vasket gulv
giver en meget ubehagelig
lugt i flere timer efter

Se nedenfor

Lokale 20

Der er koldt på gangen om
vinteren
Der er støj fra gangen

Er ordnet – hvis problemet dukker
op igen rettes kontakt til BJ
Gangmøde/områdemøde

Lokale 21

Smartboardet hænger dumt i
forhold til sollyset

Kan ikke hænge anderledes men
mulighed for andre gardiner
tjekkes – se nedenfor
Tjekkes af BJ
Reng. se nedenfor

Der mangler lys på gangen
Rengøring – dårlig
Lokale 22

Lokale 52

opgaven løst

Er rettet hos rengøringen

Støj fra gangen
Kan være svært at holde
solen ude
Rengøring – der støves ikke
af
lugt – det lugter som om
rengøringen bruger sure
klude (surt som i klud fyldt
med bakterier)

Tages på et gangmøde
Se punkt om gardiner
Se nedenfor

Møblerne – der er problemer
med at få dem justeret
Det er svært at se tavlen når
solen skinner

Tag fat i BJ hvis de skal justeres
Se punkt om gardiner

Opgaven løst

lysforholdene på
gangen i østfløjen er
ordnet
Rengøring forholder
man sig som beskrevet
nedenfor

opgaven er løst

opgaven løst

Er taget med rengøringen – skulle
være rettet

Opgaven løst

APV – handleplan – Hedelyskolen – den del der er afsluttet
Lokale 71

Kunne godt bruge mere plads Kan dette uddybes?
– især til de børn som har
brug for lidt andre rammer
Der er tit noget koldt i
Er rettet – tag fat i BJ hvis der
klassen
opstår problemer igen
Tag fat i BJ og uddyb problemet
Der er træk i fællesrummet

Opgaven løst

Lokale 79

Der mangler ind imellem lidt
gulvplads
Det er koldt om vinteren

Opgaven løst

Kan dette uddybes?
Er rettet – tag fat i BJ hvis der
opstår problemer igen
Kontakt BJ og uddyb

Der er træk fra vinduerne og
ventilationsanlægget
Rengøring – under middel og Se nedenfor
der er ret beskidt i hjørnerne
Lamper tages en gang i kvartalet
Der er støv i hjørner og på
og hylderne skal tages en gang om
lamper og hylder
ugen – hvis det ikke er i orden, så
skriv i bogen (se i øvrigt nedenfor)
Lokale 80

Der kan til tider være koldt
Der kan være en del støv

Er ordnet
Se nedenfor

er ok

N/T

Der er ikke to døre i lokalet
der åbner udad uden brug af
nøgler. Der er reelt kun en
dør da den anden er låst.

Vinduer er også flugtveje

ok
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Lokalet er ikke indrettet så
der er gode færdselsveje

Placering af borde og stole så det er Fagudv.
hensigtsmæssigt

Rengøringsstandarden er ikke Se nedenfor
tilfredsstillende
Der er ikke opsat
solafskærmning, hvor det er
nødvendigt

Se under gardiner – samt nedenfor

Det vides ikke om de
elektriske installationer i
faglokalet er tilsluttet et HFIrelæ

i orden

Der findes heller ikke edbudstyr og heller ikke printer

Står i Sløjd – hører til N/T også

Billedkunstlokalet

Lokalet kan ikke mørklægges Se under gardiner nedenfor

billedkunst

HFI-relæ?

ok

Er ok

Billedkunst –
indeklimaforhold

Vinduesareal 10 % af
gulvarealet?

Det menes det er det

Er ok

Tilstrækkeligt dagslys på den
fjerneste bordrække – ikke
rigtigt..
Der er ikke opsat
solafskærmning
200 lux på bordene?
500 lux på tavlen?

Måles

BJ

Er ok
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Almenbelysningen er ikke
glødelamper men hvad med
lysstofrør med RA-indeks på
min 93 (farveangivelse)??

RA-indeks 83 – undersøg om
hvorfor der kræves en ’varm’
farvegengivelse

Der findes ikke spotbelysning på vægge mv.

Snak med AT

Luftfugtigheden passende?

Skal være mellem 50-70

BJ måler

Lyd og støjforholdende

Der er lavet en sag på støjen, og
der er igangsat støjdæmpende
foranstaltninger – færdig hvornår?

Forventes færdigt i uge
42

Der er skiltet med at det kun
er en voksen der benytter
spraymalingdåserne eller
børn fra 6. klasse og opefter
og det foregår uden for

Det er lærerens ansvar

WB skriver instruktion

Der er ikke sikret at der ikke
benyttes fedtsten – vi køber
det bare ikke

Det er lærerens ansvar

WB

Der er ikke sikret at der ikke
slibes på tørt ler

Det er lærerens ansvar

WB skriver instruktion

Affald fra arbejdet med ler fx Tingene skal bæres direkte i
gamle aviser bliver ikke
kontaineren
kasseret mens det endnu er
vådt.

WB
90-93
100W

WB laver en instruktion
i forhold til ler og de
øvrige materialer der er
gennemgået

Er ok

ok
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Lærerne ved ikke at ulykker
der sker i forbindelse med
arbejde med en maskine eller
andet teknisk hjælpemiddel
hvor eleverne kommer til
skade skal meldes til AT – vi
har dog heller ikke været ude
for det

Fagudvalget tager diskussionen

WB

Skæremaskine og
skærende redskaber

knive og dolke opbevares
ikke i et aflåst skab, men i et
aflåst rum – er det nok

Det er ok – lærerne gøres
opmærksom på at være særlig
påpasselig med aflåsning af døren

WB

Ovnrum

Der er vist ikke ventilation/
udsugning i lokalet hvor
ovnen er.

Undersøges

BJ

Er ok

Vi ved ikke om ovnen er
dobbeltsikret – hvad det
betyder at den er det.

Der skal nøgle til at starte den og
den står bag en låst dør..

WB/fagudvalg

Er ok

Vi ved ikke om asbest snoren Er der serviceaftale på ovnene
i ovnen er skiftet

AT/WB
Det er der ikke

Er ok

Der er ikke ajourført
førstehjælpskasse i lokalet –
hvem skal sørge for det?

fagudvalgsformanden skal sørge
for dette

WB

Er ok

Der er ikke vurderet
ulykkesfarer

Hvad siger ’når klokken ringer’

WB

Ulykkesfarer/
brandforhold
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Øvrige forhold

Fysik – kemi
Selve lokalet

Der er ikke opsat/anbragt
pulverslukker i lokalet

Det skal der ikke være – der er
brandtilsyn en gang om året og de
har vurderet at der ikke er behov

Er ok

Der er ikke brandopslag i
lokalet

-

Er ok

Vi ved ikke om
brandforholdene er vurderet
(det går vi ud fra/håber)

De er vurderet

Er ok

Der er ikke taget stilling til
om der er behov for
instruktion – heller ikke i
forhold til fritidsbrugere

Der er ikke behov

Personlige værnemidler?

WB undersøger hvem der skal
betale og sørge for dette

WB

Der er en løs liste ved
whiteboardet

Undersøges

BJ

Lokalets VVS-anlæg har
diverse mindre fejl

Skulle gerne være rettet, hvis ikke
kontakt BJ

Et af
mørklægningsgardinerne
fungerer ikke optimalt

Undersøges

Der er usikkerhed omkring
den daglige rengøring

Skulle gerne være i orden

Faggruppen har ikke
udarbejdet en instruks

Faggruppen må vurdere behovet og Faggruppen
lave dem

BJ

Er ok
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Elforsyning

indeklimaforhold

Der er ikke et centralt anlæg
forsynet med dansksproget
brugsanvisning

Er der behov ud over at der står
tænd/sluk

Der er ikke en instruks der
sikrer at netspændingen ikke
anvendes til åben
forsøgsopstillinger

BJ tager en snak med fysiklærerne

Der er ikke en signallampe
der viser at der er spænding
på gruppen af stikkontakter

BJ tager en snak med fysiklærerne

Der er ikke installeret
spotbelysning på
demonstrationsbordet

BJ tager en snak med fysiklærerne

der forefindes ikke en
kontrolanordning for
manglende effekt på
udsugningen

BJ tager en snak med fysiklærerne

BJ taler med
fysiklærerne

Der er usikkerhed om
Poul T&M, BJ
hvorvidt der er mekanisk
udsugning i stinkskabet sikret
mod tilbagesugning

BJ

Der er problemer med
’bremse-anordningerne’ på
bordene så de er ’solide’

BJ – er opgaven løst
maj 2014

BJ snakker med SiS
Låse på bordene er ved at blive
fundet SiS/Hans er i gang
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der er ikke installeret
selvkondenserende
opvaskemaskine med et
tilhørende gulvafløb

Det var der, men det lykkedes
fysiklærerne at ødelægge den i
løbet af 3 mdr. på grund af
syreangreb (forkert brug af
maskinen) Tal med AT om
nyanskaffelse.

Stinkskabet er ikke forsynet
med vand, gas og el

Det var ikke ønsket da man
etablerede lokalet

Stinkskabet er ikke forsynet
med lys- eller lydindikator,
der viser om anlægget
fungerer

Se ovenfor

maskiner og
tekniske
hjælpemidler

Der er ikke opslag med
bestemmelser i
Justitsministeriets bek. af
30.9.44 (med senere
tilføjelser) i forbindelse med
trykflasker mv.

Fagudvalget må sætte et opslag op

Gasinstallation

Det vides ikke om hvorvidt
de faste installationer er
udført i kobberrør

Det er de

Det vides ikke om hvorvidt
der er overtrykssikring eller
om der er automatiske
spærreventiler ved
hovedhanen.

BJ taler med VVS

faggruppen

Er ok

Er ok
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installationen er ikke forsynet Udarbejdes af faglærerne
med en brugsanvisning på
dansk og der er heller ikke en
instruks i tilfælde af gaslugt
Stoffer og materialer Der er ventilationsproblemer
i forbindelse med syrer/baser
i særligt aflåseligt skab, som
burde være velventileret

Poul T&M skal kontaktes

i forbindelse med opsamling Tal med AT om indkøb af skab
af forskellige kemikalier i
dunke, så er de ikke
opbevaret i et aflåst ventileret
skab

Ulykkesfarer/
brandforhold

Rengøringsdepotet
indeholder ikke særlige
hjælpemidler der anvendes i
forbindelse med
kemikaliespild, glasuheld,
mv.

Faggruppen anskaffer manglende
midler

der forefindes ikke egnede
kemikaliesikre
beskyttelseshandsker

Faggruppen anskaffer manglende
midler

Der er ingen
beskyttelseskærm

Tjek ’Når klokken ringer’ – ellers
købes den ind over fagkontoen

der findes ingen metalspand
med tætsluttende låg

Faggruppen anskaffer manglende
midler

Faggruppen

BJ

Faggruppen

WB
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musik

Det vides ikke om
brandopslagene er intakte

Det er de.

Der er ikke opsat
sikkerhedsskiltning vedr.
brand, øjenskyl, radioaktive
materialer kemikalier mv.

Skolen har programmet med alle
piktogrammerne – de kan printes
ud – kontakt JA ellers har SFO’en

Er ok
Faggruppen

El-kontakterne i nr. 25 er ikke Det er de blevet
fastmonteret

Er ok

Det vides ikke om alle
elektriske installationer er
tilsluttet HFI-relæ

Det er de

Er ok

Rullegardinerne/
solafskærmning er i dårlig
stand i lok. 25 og der mangler
stadig i lok. 27 – især
vinduerne mod øst. Manglen
er blevet påpeget i 10 år

I lokale 25 er en enkelt i stykker –
hvis det skal laves, kontaktes AT
Lokale 27 - Problem tages op med
AT

Rengøringen er under al
kritik – der går ikke en
måned uden at musikskolen
retter henvendelse til Bjørn
og rengøringspersonalet

Rengøring se nedenfor

støj fra ventilationsanlægget
som flere gange er blevet
påpeget og bedt udbedret
også over for Poul, teknisk
afd.

Støj reduceres så meget som
muligt, men da luftkvaliteten også
skal være i orden, er det
nødvendigt at den kører

BJ
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Øvrige forhold

Hjemkundskab

Det menes ikke at vægge og
døre er lydisolerede mod
andre lokaler – er det muligt
at det bliver målt

De er ikke lydisoleret – WB hører
PL om hvilket lokale der er tale om
og tjekker ’når klokken ringer’

lærerens arbejdsstol
(klaverstol) er defekt – ny
udbedes

Tal med AT om nyanskaffelse

Enkelte stikkontakter i begge
lokaler er ikke fastmonteret

Det er udbedret

Alle ledninger er ikke
fastmonteret

-

Der forefindes ikke
hjælpemidler til tunge løft

Tal med AT om anskaffelse af
sækkevogn med lift

der forefindes ikke høreværn

Tal med AT om indkøb

vedligeholdelsen af lokalet
generelt er ikke
tilfredsstillende

Ingen midler til maling

Emhætter hænger for lavt –
både elever og lærere slår
hovedet, når der skal røres i
gryderne..

De hænger efter gældende regler –
hvis de hæves forringes effekten

Er ok

Der er ikke sikret at
opvaskermaskinerne kan
vaske med 80 gr. varmt vand

BJ tjekker
BJ
Maskiner opfylder de krav, der var.
Ved næste indkøb skal dette sikres
efter de nye krav.

Er ok
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temperaturforholdene er ikke
i orden (18 gr. om morgenen
og 24 gr. i løbet af dagen)

Det skulle gerne være i orden nu,
kontakt BJ hvis det ikke er

Er ok

Lux – hhv. 200 og 500 –
vides ikke – det vides heller
ikke om lamperne er
glødepærer eller lysstofrør
med RA-indeks på min. 93

Måles

WB

der er ikke effektiv
punktudsugning over
kogepladerne

Taler vi om en defekt emhætte?

WB tjekker med MD

der er ikke aftalt regler for
rengøring af
ventilationskanaler

Det er fagudvalgsformanden der
står for det

der er ikke aftalt regler for
rengøring af filtre eller
udskiftning af disse –
formanden skriver dog at
dette er aftalt i.f.m.
hovedrengøring og løbende
når det trænger???

Det er fagudvalgsformanden der
står for det

Der foretages ikke eftersyn
WB taler med AT om en procedure
med højst 6 måneders
mellemrum af el-håndværktøj
der er ikke sikret at der ikke
anvendes plastledninger til
kogeplader, brødristere mv.

Den ansvarlige for indkøb må sikre Fagudvalgsformand/
sig dette
fagudvalg

Er ok
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der er ikke ophængt
brugsanvisninger på dansk
ved de fastinstallerede
maskiner

fagudvalget

relevante brugsanvisninger er fagudvalget
ikke tilgængelige og heller
ikke ajourførte

øvrige forhold

biblioteket

Der er ikke brandtæppe i
nærheden af kogestederne

Det er der – det hænger på væggen

der er ikke installeret
varslingsanlæg

tjek ’når klokken ringer’
Varslingsanlægget gælder kun den
anden vej

Der er ikke to flugtveje i
lokalet

Der er indgangsdøren og vinduerne
– godkendt af brandmyndighederne

er ok

alle brugsanvisninger er ikke
samlet et sted og nye lærere
og vikarer bliver ikke sat ind
i lokalets brug

fagudvalget skal sørge for dette

ok

indkøb bliver ikke vurderet
arbejdsmiljømæssigt

fagudvalget

Lærerne ved ikke at hvis
eleverne kommer til skade
ved brug af tekn. apparater at
skaden skal anmeldes til AT

fagudvalget udarbejder en
procedure

flere af ruderne er punkterede

WB

ok

Er ok
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rengøringsstandarden er ikke
tilfredsstillende

rengøring se nedenfor

Lux??
Det trækker ved vinduet ved
skrivebordet

er ordnet i forbindelse med de nye
vinduer

Er ok

der er skimmelskader i
depotet og indeklimaet er
derfor ikke tilfredsstillende i
depotet

Er løst ved den
store rensning af
depotet ultimo
2013

der findes ikke en justerbar
arbejdsbelysning med lux
500

indkøb af lampe

der er gardiner, men de er
ikke rene

Se nedenfor

er løst

rengøringsstandarden kunne
være bedre
Lokalet er aldrig blevet
rengjort grundigt 2 gange
årligt
Lux?

1 x årligt

Er ok

WB/BJ

Er ok

Der er ikke en 230 volt stik
forbundet med en
centralnøglelås med
kontrollampe og nødafbryder

er ok

Der er en defekt stikkontakt

Er ok
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Maskiner

Der foretages ikke eftersyn
med højst 6 mdr. mellemrum
af elhåndværktøj

WB taler med AT om en procedure
Der kommer en mand 1 x årligt

Betjeningspedalerne er ikke
fastholdt og sikret mod
utilsigtet igangsætning

Det er ikke et lovkrav – helt
præcist, hvad menes der?

Der er ikke sikret at der ikke
anvendes plastledninger til
apparater som giver varme

Stofledninger på strygejern – er det
ok nu?

der er ingen brugsanvisninger Hvad menes der – det er en tændtil udsugning
sluk kontakt?
Stoffer og materialer der er ikke udarbejdet
brugsanvisninger for stoffer
og materialer

Sløjd

Leverandøren?

Fagudvalget

der er ikke opsat
øjenskylleapparat

fagudvalget

Der er ikke taget stilling til
om der skal udarbejdes
instruktioner

Fagudvalget

De fastinstallerede maskiner
kan ikke aflåses individuelt

Det skal de kunne, der er
hovedafbrydere 4 steder i lokalet
og de er godkendt af Arb. Tilsynet

den daglige rengøring er kun Der er hovedrengøring 1 x årligt og
nogenlunde og lokalet
rengøring i øvrigt, se nedenfor
trænger til en hovedrengøring

er ok
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Udsugningsanlægget har ikke Bygget efter gældende regler – vi
en indikator for fyldt pose *
tjekker ved sikkerhedsgennemsyn

er ok

Posen er ikke placeret uden
for undervisningslokalet *

Det er det – den er placeret i
maskinrum

Er ok

Der er ikke monteret
kontrolanordning der angiver
utilstrækkelig funktion *

Bygget efter gældende regler – vi
tjekker ved sikkerhedsgennemsyn

er ok

Der er ikke fast procedure for Bygget efter gældende regler – vi
tømning af posen *
tjekker ved sikkerhedsgennemsyn
Sugeenheden er ikke placeret Det er det – den er placeret i
uden for sløjdlokalet *
maskinrum

Er ok

Der er ikke undersøgt om der Har der da været en sag? – ved
er fugt- og skimmelskader
mistanke skal det anmeldes
arbejdspladsens
indretning

Høvlbænkene er meget slidte

Lærernes brug af
maskiner

Der er ikke sikret at der ikke
anvendes løsthængende
tøjdele ved roterende dele på
maskinerne

Net indkøbes af fagudvalget

Båndsave

klingen er ikke sikret mod
berøring og den frie del af
klingen er ikke afskærmet

Sørg for at styre og
beskyttelsesenheden er kørt ned

Klingehjulene er ikke
afskærmet

Er sikret

Er ok
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Klingen er ikke sikret mod
udslyngning

Er sikret

Bordrundsave

spaltekniven er ikke tykkere
end klingen og den er ikke
tyndere end savsporet

En ny købes så den passer

Afrettere

Afretterbeskytteren går ikke
tilbage til den indstillede
højde når den løftes op eller
trykkes ned

Er ok

Er ok efter reg.

Generelle ting:
Rengøring, støv mv.: Hidtil har det været sådan at man skriver en besked til rengøringspersonalet og Bjørn i en lille sort bog på Bjørns
kontor, hvis der er noget man er utilfreds over rengøringen. Den mulighed har man stadig, men for at gøre ordningen mere fleksibel har vi
nu også mulighed for at skrive det på intra til Bjørn – VIGTIGT man skal blot huske at afkrydse det felt, der gør at mailen også bliver sendt
videre til Bjørns arbejdsmail. (Arbejdsmailen for BJ er Bjje@greve.dk) Det er en forsøgsordning, men det er for at se om det hjælper os
med at få givet besked vedrørende manglende rengøring.
Ved flytning op til/i sommerferien prøves en ny procedure af: Det er ok at man flytter sine ting over i det nye lokale, men lad være med at
sætte det på plads, men saml i stedet det hele på et bord midt i rummet. På den måde kan rengøringen bedre komme til og det er lettere at
tjekke om de har gjort deres arbejde som de skal. Husk at reoler og skabe skal blive i det lokale man flytter fra.
AT sender desuden rengøringsmanualen ud igen, således at vi alle kan se, hvad vi kan forvente og hvor det er, der ikke bliver gjort det der
skal. Det er utroligt vigtigt at vi hver især giver besked, ellers har rengøringen og Bjørn ikke en chance for at forbedre det.
Det er desuden vigtigt at man, de dage der skal tørres inventar af, har gjort rummet rengøringsparat (fx ryddet alle borde) – den pågældende
dag kan ses i døråbningen.
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Gardiner:
Der bliver nævnt en del steder at lyset generer smartboardet, der indhentes tilbud på mørklægningsgardiner og så må det vurderes om
hvorvidt der er råd til det eller ej.

Legeplads/skolegård:
Skolegården er nævnt som et sted, der mangler inspiration og indsats, og det er sådan at indskolingen nu mere eller mindre er på plads, så
fra 2011/2012 kan vi koncentrere os om andre udearealer og her kommer skolegården, haven ved ungdomsklasserne og boldbanen ind i
billedet. Derfor opfordres elevrådet i område 2 til at komme med gode, iderige og relevante ideer og ønsker således at der er noget at
arbejde ud fra. AT/BJ hører produktionsskolen om der er mulighed for flere borde/bænke sæt, som ligeledes kan bruges i skolegården. Der
tjekkes op på dette inden sommerferien 2011 – derved kan der sendes ansøgninger af sted inden nyt budget år 2012.

