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1. I denne rapport og det videre arbejde 

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultater fra workshoppen i Service og 

Servicemedarbejdernes besvarelser af APV-spørgeskemaet.  

 

Rapporten samler det der i de enkelte workshops er identificeret til at påvirke trivslen positivt, det 

der er identificeret til at påvirke trivslen negativt samt de ideer der er genereret til at forbedre de 

forhold der påvirker negativt. Rapporten afspejler det generelle billede inden for de områder der er 

behandlet i MTU/APV 2019. 

 

Det er herefter op til de relevante dele af skolens samarbejdsorganisation (SU, afdelingsudvalg 

samt AMU) at arbejde videre med resultaterne og følge op inden for de områder hvor der er behov 

for handling, herunder drøfte prioritering af de ressourcer der er tilgængelige. Det er SU som har 

det overordnede ansvar for at koordinere den videre proces. Vi kan ikke forvente, at alle forhold 

kan løses, bl.a. på grund af centrale regler men også grundet økonomiske begrænsninger, hvorfor 

det er afgørende, at samarbejdsorganisationen, ledelse og medarbejdere sammen drøfter hvor der 

skal og kan prioriteres ressourcer og økonomi for at igangsætte de vigtigste handlinger, der kan 

fastholde positive forhold og ændre/udvikle/tilpasse de forhold, der påvirker trivslen negativt.  

 

Den konkrete opfølgning på forhold der vedrører Service-afdelingen sker i afdelingsudvalget. 

 

Der oprettes et område på skolens intra hvor handlinger på de enkelte forhold samt status og 

resultat af handlingerne løbende opdateres og vil kunne følges på afdelings- og skoleniveau i hele 

perioden frem til næste MTU/APV.   

 

 

2. Meget kort om MTU/APV 2019 

Formålet med MTU/APV 2019 er, at identificere hvad der fungerer godt og hvad der kan forbedres i 

forhold til trivsel og tilfredshed på Aarhus HF & VUC, samt udarbejde og prioritere konkrete forslag 

til forbedring. Dette for at skabe høj grad af trivsel og tilfredshed, så der sikres de bedst mulige 

vilkår for arbejdets udførelse og for at få skabt den bedst mulige undervisning for skolens kursister. 

 

MTU/APV er gennemført med afholdelse af workshops samt besvarelse af et APV-relateret 

spørgeskema. Alle skolens medarbejdere har haft mulighed for at deltage i workshops og har tillige 

haft mulighed for at besvare spørgeskemaet. Deltagelsen i workshops har været ca. 90% og den 

samlede svarprocent i spørgeskemaet har været 85% i Service-afdelingen.  

 

Se appendiks i afsnit 6 for en nærmere beskrivelse af hele MTU/APV 2019 processen på Aarhus HF 

& VUC. 
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3. Opsummering og konklusion af resultat for Service-afdelingen 

Nedenfor er opsummering af det samlede indtryk efter gennemførelse af MTU/APV 2019 i Service.  

 

Det der overordnet påvirker trivslen positivt er: 

 

• God stemning 

• Forholdet til kolleger 

• Godt samarbejde 

• Lydhørhed fra ledelse 

• Tillid til hinanden og til ledelse 

 

Det der overordnet påvirker trivslen negativt er: 

 

• Overskridelse af deadlines 

• Hvis kolleger er stressede/har for travlt 

• Uklar arbejdsdeling mellem afdelinger 

• Når systemer (IT) ikke virker 

• Manglende indsigt i hinandens opgaver 

 

 

Konklusion 

Samlet set vurderes trivslen til generelt at være god i Service-afdelingen. Men på trods af en 

generelt set god trivsel, er der væsentlige forhold med stor betydning for trivslen, som kan 

forbedres og medvirke til at understøtte en positiv trivsel i hverdagen.  

 

 

4. Resultat i Service-afdelingen - de syv fokusområder fra workshops 

Alle workshops er gennemført ud fra det samme koncept med samme indhold på tværs af 

afdelinger og workshops. Dermed kan identifikation af positive og negative forhold for trivslen samt 

ideer til forbedring, sammenholdes på tværs af alle skolens afdelinger i én samlet skolerapport. 

Nedenfor er der en opsummering af hvilke forhold der er peget på inden for de syv fokusområder:  

 

Kontakt med kursister, samarbejde med kolleger, samarbejde med afdelingens ledelse, samarbejde 

på tværs, digitalisering, kvalitet i arbejdet, andre forhold der påvirker dig. 
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Fokusområde 1: Kontakt med kursister 

 

Hvad, i forhold til din kontakt med kursisterne, påvirker din trivsel… 

Positivt Negativt 

• At de er aktive, interesserede, 

engagerede, har ja-hatten på  

• Når de er nysgerrige og åbne 

• Når de værdsætter min hjælp  

• Samvær, Small-talk, den daglige 

kontakt 

• Når kursisterne viser at de har tillid til 

mig som person 

• Når kursister overskrider deadlines og 

derfor ikke kan hjælpes 

• Utaknemmelige/urimelige kursister, der 

ikke lytter, når man forsøger at hjælpe 

• Kursister, der ikke forstår 

regler/ordensregler 

• Når det kan være svært at få hjælpen til 

at løse kursistens problem 

  

Idéer til hvad du/skolen kan gøre for at gøre din trivsel bedre i forhold til din kontakt med kursister 

• Oplyse kursister om konsekvens ved ikke at overholde deadline 

• Bedre til internt at sætte kursist i fokus 

• Hårdere sanktioner når regler brydes 

• Bedre til at koordinere kursistforløb internt og være tydeligere 

• Inddrage kursistråd i forhold til regler med oprydning på fællesområder bliver endnu bedre 

renholdt. (Tillægside om at kursister på skift holder rent). 

• En deadline er en deadline og det har utilsigtede konsekvenser fx. med ting der skal 

håndholdes og derfor er det bedre at deadline overholdes. (Tillægsidé: Underviserne er de 

nærmeste til kursister og de kan bære regler osv fremad - men alle har ansvar). 

• Større opmærksomhed omkring deadlines og fx. motiverende positive citater rundt omkring 

på vægge.  

• Kompetenceudvikling/redskaber til at håndtere svære samtaler 

• Bedre viden om hvem der kan hjælpe og hvem der har ansvar på hvilke områder 
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Fokusområde 2: Samarbejde med kolleger 

 

I samarbejdet med mine kolleger påvirker følgende min trivsel… 

Positivt Negativt 

• Der er stor hjælpsomhed, opbakning og 

åbenhed 

• God stemning, god kemi, glade kolleger, 

god energi, humor, hyggelig og sjov tone 

• Stor forståelse, gensidig respekt og plads til 

forskellighed 

• Sparring, vidensdeling og tværfagligt 

samarbejde 

• Høj faglighed 

• Manglende kommunikation og 

koordinering 

• Negativ stemning og dårlig indstilling 

• Stressede kolleger, der ikke har mulighed 

for at være nærværende, når der er behov 

for det 

• Manglende indsigt i hinandens opgaver 

• Manglende overholdelse af 

deadlines/frister 

 

 

 

 

Ideer til hvad der kan bedre samarbejdet med mine kolleger så min trivsel bliver bedre 

• Bruge intra bedre til at orientere om deadlines og “hvorfor” det er vigtigt at de overholdes 

• Opbakning til fælles arrangementer 

• Deling af opgaveliste 

• Bedre tid til oplæring 

• Gøre opmærksom på når vi har behov for hjælp, og selv sige til når man har overskud og kan 

hjælpe 

• sociale arrangementer indenfor og udenfor arbejdstid 

• Fælles morgenmad 

• Besøg i andre afdelinger for bedre indsigt i andres opgaver 

• Tydeligere ansvarsfordeling for en given opgave (hvem der har det overordnede ansvar - incl. 

ledere uden for afdelingen) 

• Tydelig forventningsafstemning i forhold til en opgave 
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Fokusområde 3: Samarbejde med afdelingens ledelse 

 

I samarbejdet med afdelingens ledelse påvirker følgende min trivsel… 

Positivt Negativt 

• Lyttende, forstående og har altid tid 

• God opbakning og viser tillid 

• Stor grad af frihed/ansvar i 

opgaveløsningen 

• Interesse og ros fra ledelsen 

• Lige behandling af alle 

• Kort vej til beslutninger 

• Der ønskes større indsats for at undgå 

kaos/stress 

• Urealistisk tilgang til, hvordan en opgave skal 

løses 

• Uklar arbejdsdeling afdelingerne imellem 

• Manglende opfølgning 

• Af og til træffes hurtige beslutninger uden 

faglig kompetence 

• Konfliktsky 

  

Ideer til hvad der kan gøres i samarbejdet afdelingens ledelse så min trivsel bliver bedre 

• Ressourcer til at hjælpe pressede medarbejdere 

• At man som medarbejder siger til i så god tid som muligt om stress og arbejdspres 

(tillægsbemærkning: men det kan også være svært hvis man er presset) 

• Den enkelte medarbejder selv tager ansvar og kommer på banen hvis der er noget man er 

usikker på 

• Oversigt over arbejdsopgaver i de forskellige afdelinger og hvem der har hvilke opgaver og 

hvilket ansvar (Tillægside: kunne også være fra de pædagogiske afdelinger). (Bemærkning: Der er 

også gråzoner mellem drift og projekt hvorfor det skal tages løbende projekt for projekt). 

• Få mellemledere ind på banen så der bliver mere tid på ledelsesgangen 

• Kontrakt/aftale når en medarbejder henvender sig om problemer så det ikke bliver glemt 

• Bedre fokus på langsigtede løsninger 

• Medarbejderne også selv beder om hjælp og opfølgning. Evt. faste møder med leder 
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Fokusområde 4: Samarbejde på tværs 

 

I samarbejdet på tværs påvirker følgende min trivsel… 

Positivt Negativt 

• Respekt for hinandens 

faglighed/kompetencer 

• Kendskab til og forståelse for andre 

afdelinger og andres opgaver 

• Hjælpsomhed og god sparring 

• Ros og skulderklap når man har ydet en 

ekstra indsats 

• Forståelse for eventuelle fejl 

• Manglende information 

• Manglende kommunikation 

• Manglende respekt for/forståelse 

for/indsigt i hinandens 

arbejdsopgaver/arbejdsgange 

• Manglende koordinering og forhastede 

beslutninger 

• Uklart hvem der har ansvar for diverse 

beslutninger 

• Manglende overholdelse af tidsfrister 

  

Ideer til hvad der kan gøres i samarbejdet på tværs så min trivsel bliver bedre 

• Direkte kommunikation fra de pædagogiske ledere til dem der udfører arbejdet 

• Materiale afleveres til tiden og i god kvalitet fra de pædagogiske ledere 

• Løbende og forpligtende dialog med de pædagogiske ledere om årshjul 

• Ting der kan besluttes tidligere skal ikke udsættes (undgå sneplov til sidst) 

• Alle får adgang til HF afdelings google kalendere (kommer i november) 

• Omplacering af ledelsen så de fysisk kommer tættere på de medarbejdere de har med at gøre 

• Forventningsafstemning så man kender bagkant 

• Sparring til de pædagogiske ledere så de bliver oplyst om opgaveomfang så de kan prioritere 

• Klar ansvarsfordeling i forhold til den konkrete opgave 

• klar forventningsafstemning i forhold til den konkrete opgave 

• Prøv at bevæge sig ud i de forskellige personalerum så man kan få en snak med undervisere og 

pædagogiske ledere 
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Fokusområde 5: Digitalisering 

 

Vedrørende digitalisering påvirkes min trivsel… 

Positivt Negativt 

• Det er tidsbesparende 

• Større datasikkerhed 

• Mindre papir = færre ringbind, reoler = 

mere albuerum 

• Mulighed for at sende til digital post 

• Mulighed for deling digitalt 

• Lettere at fremsøge data/info 

• Når systemerne ikke virker 

• Tit fejl i Ludus 

• Hvis man venter for lang tid på IT-hjælp 

• Når vi ikke udnytter vores IT-systemer til 

fulde 

• Når kommunikation om de valgte løsninger 

er mangelfuld/uforståelig 

• For lidt oplæring/vejledning 

• Manglende information om opdateringer 

  

Ideer til hvad vedrørende digitalisering der kan gøre din trivsel bedre… 

• Bedre integration systemerne imellem 

• mere professionalisering (færre nye systemer) 

• mere tid til at sætte sig ind i systemer 

• Interne kurser i fx. excel 

• Samling af IT-platforme 

• Vigtigt med udmelding/forventningsafstemning om IT driftssituationen i den nærmeste fremtid 

• Bedre til fokus på at undgå papir og blive mere og mere digitale i arbejdsprocesser 

• Mere fokus på GDPR i hverdagen ude ved den enkelte 

• En gang om måneden besøg af en IT-supporter i ½-1 time til de mindre IT reparationer der er 

samlet sammen siden sidste besøg 

• Klar og tydelig udmelding om systemer og hvad der kan forventes 
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Fokusområde 6: Kvalitet i arbejdet 

 

Følgende forhold vedr. kvalitet i arbejdet påvirker min trivsel… 

Positivt Negativt 

• Når samarbejde med kolleger fungerer godt 

• Ledelse, der bakker op og giver indflydelse, 

frihed og ansvar 

• Gode kolleger og god stemning 

• Forståelse, opbakning og anerkendelse fra 

kolleger 

• Fleksibel arbejdstid 

• Når der er tid til opgaven/fordybelse 

• Når jeg får info/materiale til tiden 

• IT-problemer 

• “Hovsa”-løsninger, der medfører ekstra 

arbejde 

• Manglende tid 

• Manglende information 

• Når mange opgaver kommer dumpende 

på samme tid 

• Manglende respekt/forståelse for 

andres arbejde 

• Manglende oplæring 

  

Ideer til hvad der kan gøres omkring kvalitet i arbejdet for at din trivsel bliver bedre…  

• Bedre til at koordinere tværgående opgaver med ansvar deadline osv (Tillægsidé: tydeligt HVEM 

der har ansvaret og til hvornår).  

• Lære at “slappe-af” ved IT bøvl, det løser sig og vi får bare mere og mere af det 

• Realistiske forventninger til hvilken kvalitet der skal leveres 

• Selv være opsøgende på deadlines når man får en opgave så der bliver mulighed for at prioritere 

• Smide hvad man har i hænderne for at hjælpe andre i kritiske situationer 

• Blive bedre til at overlappe hinanden så vi kan hjælpe i pressede situationer så kvalitet ikke 

rammes 

• Udvikle årshjul så mange opgaver på samme tid undgås 

• Mere skriftlighed om opgaver så man kan dækkes ved fravær (arbejdsgange og 

procedurebeskrivelser) 

• Stramme op så deadlines overholdes. 

• Opgaver løses ved dem der har de bedste forudsætninger/hvor opgave hører til 
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Fokusområde 7: Andre forhold der påvirker dig 

 

Hvilke andre forhold påvirker din trivsel… 

Positivt Negativt 

• Gode og glade kolleger med god humor 

• Fleksibilitet til selv at organisere 

dagligdagen 

• Man har alle muligheder for at trives på 

vores arbejdsplads hvis man vil det! 

• Vi har generelt en lydhør organisation og 

en ledelse modtagelig for input 

• Når der sker ting på skolen til glæde og 

gavn for skolens kursister 

• Nedskæringer 

• Dårlig rengøring 

• Toiletforhold - manglende 

sæbe/toiletpapir/rengøring 

• Chokoladescones i stedet for fx frugt til 

møder 

• For få parkeringspladser 

• Røglugt indendørs fra ryge-terrassen 

• Savner de gode “Frede”-kager 

• “Ser” ikke nok til mine “service”-kolleger 

  

Ideer til hvad der kan gøre din trivsel bedre 

• Bedre til at koordinere på tværs 

• Prioriter at komme til frokostpauser 

• Server frugt som alternativ til ChocoPops 

• SMS ordning om at der mangler sæbe på toilet og akutkald om toiletpapir 

• Holde fast i det der står på de gule sedler 

• Kvalitetsopfølgning på toiletter (sæbe og papir) 

• Mulighed for selv at lave opfyldning i køkken men med system hvor der anføres initialer så man 

ved hvor tingene “forsvinder” hen 

• I stedet for at ringe eller skrive, så gå hen til en kollega 

 

 

Fokus: Ja/nej spørgsmål om arbejdsmængde og indflydelse 

 

 

 

 

 

 

2019 

(2016) 

Føler du, at du generelt har den ønskede indflydelse på dit eget arbejde? 

Ja Nej Ugyldige 

HF 75,4 (86,1) 22,8 (13,9) 1,8 

AVU 90,9 (88,0) 9,1 (12,0) 0,0 

Service 91,7 (98,0) 5,6 (2,0) 2,8 

Alle 81,4 (89,4) 16,9 (10,6) 1,6 

 



MTU/APV 2019                                                                                                                                                                               Service-delrapport 

11 

 

 

 

 

5. Resultat - spørgeskema 

Det generelle indtryk af besvarelserne i spørgeskemaet er, at de overvejende indikerer en god 

trivsel på en sikker arbejdsplads. Der er områder vedr. de fysiske forhold og trivsel hvor der er 

behov for nærmere identifikation og vurdering af om der er behov for handlinger på skoleniveau. 

Derudover er der enkelte forhold i det psykiske arbejdsmiljø omkring krænkende adfærd, hvor der 

er behov for opfølgning.  

 

Der vil hurtigt efter udsendelse af rapporter orienteres nærmere om opfølgningen, herunder hvad 

der håndteres på hhv. afdelings- og skoleniveau. 

 

I tabellerne nedenfor fremgår den procentvise fordeling af alle svar på de enkelte svarkategorier. I højre 

side af tabellerne fremgår antal svar på hver kategori. Tabellerne nedenfor bygger på 34 besvarelser ud af 

40 adspurgte. Tabellerne er ikke kommenteret. 

 

  - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 

 

 

 

 

2019 

(2016) 

Kan du generelt nå det, der forventes af dig inden for din arbejdstid? 

       Ja     Nej        Ugyldige 

HF 48,6 (73,9) 45,0 (26,1) 6,3 

AVU 81,8 (90,2) 15,1 (9,8) 3,0 

Service 69,4 (70,0) 22,2 (30,0) 8,3 

Alle 58,9 (76,8) 35,0 (23,2) 6,1 
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  - Jeg har de nødvendige arbejdsredskaber til at udføre mit arbejde (IT-udstyr, bord, stol, værktøjer, 

maskiner, tekniske hjælpemidler mv.) 

 

 

 

  - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov (IT-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske 

hjælpemidler mv.) 

 

  - De fysiske rammer understøtter mit arbejde (bygning, indretning og faciliteter) 
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  - Indeklimaet omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende (temperatur, ventilation mv.) 

 

 

 

  - Jeg bliver ikke generet af støj omkring mit arbejdssted 

 

  - Rengøringen omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende 
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  - Belysningen omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende 

 

  

- Jeg er generelt ikke udsat for ubekvemme arbejdsstillinger 

 

 - Jeg er generelt ikke udsat for ensidigt, belastende arbejde 

 



MTU/APV 2019                                                                                                                                                                               Service-delrapport 

15 

 

  

- Jeg er generelt ikke udsat for tunge løft, træk og skub 

 

  

- Jeg har modtaget den instruktion og uddannelse som skal til, for at varetage mit arbejde forsvarligt 

 

 - Jeg er informeret om de relevante procedurerer ved brand, indbrud og lignende 
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- Jeg er instrueret i gode arbejdsstillinger (sidde, stå, løfte og bære) 

 

 

 - Jeg føler mig velinformeret og instrueret, når der kommer nye hjælpemidler, processer eller metoder 

 

 - Arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker 
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 - Personlige værnemidler er tilgængelige og benyttes forsvarligt 

 

 

 - Der er ordentligt og ryddeligt omkring mit arbejdssted (der ligger ikke kabler, materialer, affald mv. dér, 

hvor man færdes) 

 

 - Jeg oplever ikke belastninger på grund af kemiske produkter og stoffer (rengøringsmidler, maling, 

bekæmpelsesmidler mv.) 
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 - Kemiske produkter og stoffer med smittefare håndteres på en sikker måde (handsker, åndedrætsværn, 

udsugning mv.) 

 

 

 - Mine arbejdsopgaver er meningsfulde 

 

 - Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde (eksempelvis arbejdsopgaver, arbejdstid og arbejdssted) 
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 - Jeg har de nødvendige informationer for at kunne udføre mit job godt 

 

 

 - Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv 

 

 - Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas 
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 - Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til rådighed 

 

 

 - Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde  

 

 - Jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt 
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 - I min enhed hjælper og støtter vi hinanden 

 

 

 - Arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på forebyggelse og håndtering af Stress 

 

 - Arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på forebyggelse og håndtering af chikane 
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 - Arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på forebyggelse og håndtering af vold 

 

 

Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for krænkende adfærd i forbindelse med dit 

arbejde? 

 

 -  Mobning? Ved mobning forstås, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende 

behandling, som det er svært at forsvare sig i mod. 

 

 

 

 - Uønsket seksuel opmærksomhed? 
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 - Trusler om vold? 

 

 

 

 - Fysisk vold? 

 

 

 

- Fra hvem har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? 

 
 

Har du talt med nogen på din arbejdsplads om problemet? - Vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed? 

 
 

Er der taget hånd om problemet? - Vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed? 
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Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær der skyldes forhold på arbejdspladsen? 

 

 

 

Hvilke årsager har der været til sygefraværet? 

 

 

Afdeling 

 
 

Samlet status 
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6. Appendiks 

I dette appendiks er der en mere udførlig beskrivelse af MTU/APV 2019. MTU/APV 2019 er 

gennemført via afholdelse af workshops samt besvarelse af et spørgeskema. Den kvalitative del af 

MTU/APV, workshops, er gennemføret som en kvalitativ, trinopdelt proces med omdrejningspunkt 

i to workshops for alle medarbejdere á 1 time og 50 minutter. De to workshops er afholdt med ca. 

3-5 hverdages mellemrum. På workshop 1 er der identificeret hvad der påvirker trivslen positivt og 

hvad der påvirker trivslen negativt. I workshop 2 er der drøftet og prioriteret ideer til forbedring af 

trivslen inden for de områder der på workshop 1, blev prioriteret til at have størst negativ 

betydning for trivslen. Alle workshops er gennemført ud fra samme koncept. Skolens 3 afdelinger 

(AVU, HF og Service) har været opdelt i 8 grupper og hver gruppe har gennemført 2 workshops. 

AVU har været opdelt i 2 grupper, HF-afdelingerne har hver været opdelt i 5 grupper og service har 

været opdelt i 1 gruppe. Der har deltaget mellem 15-36 personer i grupperne. Ud over denne 

afdelingsrapport, er der udarbejdet en rapport for alle afdelinger samt en samlet skolerapport.  

 

Den kvantitative del af MTU/APV, spørgeskemaet, er sendt til alle skolens medarbejdere. 

Spørgeskemaet er besvaret elektronisk via personligt link udsendt direkte via mail, efter de enkelte 

grupper havde gennemført workshop 2. Også medarbejdere der af den ene eller anden grund ikke 

deltog i workshops som de var inviteret til, har modtaget link til besvarelse af spørgeskemaet og 

indgår derfor også i MTU/APV 2019.  

 

Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål vedr. fysiske forhold, balance mellem privatliv og arbejdsliv, 

stress, sygefravær, mobning, vold, trusler om vold og uønsket seksuel opmærksomhed. 

Spørgeskemaet er besvaret anonymt. Anonymiteten er sikret ved, at der på intet tidspunkt bliver 

udleveret enkeltpersoners besvarelser eller udarbejdet rapporter, hvor enkeltpersoners svar kan 

identificeres. Endvidere vil svar i de åbne svarmuligheder i spørgeskemaet ikke blive offentliggjort, 

men udelukkende blive behandlet af AMU og forevist ledelse og tillidsrepræsentanter inden for de 

enkelte områder. Ledelse, AMU og tillidsrepræsentanter vil i samarbejde sikre, at der følges op på 

de forhold hvor opfølgning er påkrævet og mulig.  

 

Ansvaret for gennemførelse af MTU/APV 2019 har været placeret i en intern projektgruppe med 

deltagelse af medarbejdere fra alle tre områder. Projektgruppen har refereret til SU.  

 

Denne rapport indeholder resultaterne fra MTU/APV 2019 for hele Service-afdelingen. 

Dataindsamlingen blev gennemført i perioden 4. oktober - 25. oktober 2019. 

Ledelsesgruppen har gennemført en egen MTU/APV proces i perioden fra 25. oktober – 1. 

november 2019. Ramme og indhold for ledelsens workshops har været tilpasset ledelsesopgaven 

og afviger væsentligt fra konceptet der er anvendt i medarbejdernes MTU/APV 2019, og 

resultaterne indgår derfor ikke i det samlede skoleresultat, men drøftes og følges op internt i 

ledelsesgruppen. Ledergruppen har svaret på samme APV-spørgeskema som medarbejdere, og 

ledelsens besvarelser af spørgeskemaet indgår i det samlede skoleresultat.  
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