
 
 

 

Opfølgning på APV arbejdet på Balle fra foråret 2019.  

 

MUS 

Alle var til MUS med deres nærmeste leder i foråret 2019. Der bliver til MUS kommunikeret gensidigt i forhold 
til funktioner, til trivsel samt til fremtidsplaner/udviklingsplaner. 

 

Der blev til MUS ikke observeret nogle alarmerende tilstande. I forhold til trivsel vurderede medarbejderne et 
godt niveau. På en skala fra 1 – 5 lå det samlede gennemsnit på 4,2. 

 

Fremtidige handleplaner MUS 

Vi fastholder den årlige MUS samtale. Dog ønsker vi løbende at forsøge en konstant opkvalificering af selve 
MUS samtalen, så udbyttet bliver så relevant som muligt for den enkelte medarbejder. 

 

Anonyme henvendelser 

Det er på Balle muligt, at aflevere anonyme henvendelser/klager til sin leder eller TR. Der var i APV arbejdet 
ingen medarbejdere, der benyttede sig af denne mulighed. 

 

Fremtidige handleplaner Anonyme henvendelser 

Vi fastholder muligheden fremadrettet, men opfordrer til at eventuelle konflikter tages via valgte tillidsfolk 
samt ledelse. Kommunikationen vil her foregå på et professionelt samt retfærdigt niveau. 

 

Gruppearbejde om fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

Gruppearbejde i teams med ens nærmeste (i forhold til funktioner) kollegaer. 

Følgende tendenser blev observeret i tilbagemeldingerne: 

- Et ønske om mere generel info på tværs af afdelingerne. 
- Et fortsat fokus på den gode kommunikation. 
- Et fokus på relationsarbejdet på tværs i organisationen. 
- Et ønske om bedre toiletforhold til lærerne. 
- Et ønske om bedre mødefaciliteter. 
- Et ønske om bedre overnatningsfaciliteter for overnattende ansatte. 

 

Fremtidige handleplaner i forhold til gruppearbejdet 

Vi fastholder det udmeldte fokus i forhold til kommunikation. Samtidig prioriteres det, at informere relevante 
sager og temaer ud til hele organisationen. 



 
 

 

Ligeledes prioriteres det, at samles på tværs af organisationen. Både i forhold til fagligt indhold, men også via 
sociale arrangementer. 

 

Vi har iværksat et nyt toilet på lærerværelset. 

Vi har inddraget ”huset” til brug for de ansatte. Både til mødevirksomhed samt til overnatning. Endvidere 
påtænkes det, at forbedre områderne i kælderen.  

På sigt arbejdes der på at igangsætte et større byggeri i 2021. Et byggeri, som også har fokus på både 
mødefaciliteter samt læringsrum. 

 

 

  

 


