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1. Problembeskrivelse
Uløste problemer fra skolens APV
PROBLEM NR: 1 (problem 4 - år 2009).
Fysiske
Biologiske forhold Ergonomiske
forhold
forhold

Kemiske
forhold

Ulykkesfarer
x

PROBLEMBESKRIVELSE:
Der er i mange lokaler meget lidt fri plads bag stolene. Det er besværligt at bevæge sig rundt i
klasselokalerne, og der er risiko for at snuble over tasker og ledninger.
ÅRSAGER:
Placering af elevtasker bag stolene og for lidt plads omkring dem.

PROBLEM NR: 2 (problem 2015)
Fysiske
Biologiske forhold
forhold
x

Ergonomiske
forhold
x

Kemiske
forhold

Ulykkesfarer

PROBLEMBESKRIVELSE:
Problemer i klasselokaler.
ÅRSAGER:
Kridtstøv mange steder
Katedre er for små. Manglende plads til materialer.
Katedrenes hæve-/sænkefunktionen går i stykker pga kridtstøv.
Dårlig arbejdsstilling ved brug af lærercomputer.

PROBLEM NR: 3 (problem 2021)
Fysiske
Biologiske forhold
forhold
x

Ergonomiske
forhold

Kemiske
forhold

PROBLEMBESKRIVELSE:
Problemer på lærerværelset.
ÅRSAGER:
Luften opleves som tung og fugtig i sommerhalvåret, da luften ikke udskiftes.
Der mangler ventilation
Høje temperaturer i lokalet i sommerhalvåret.

Ulykkesfarer
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2. Handlingsplan
Handlingsplanen indeholder de registrerede problemer opdelt i kategorierne:

Alvorlige problemer, som fortrinsvis dækker over sikkerhedsmæssige
problemer, der bør løses snarest,

Væsentlige problemer, som dels dækker over sikkerhedsmæssige/sundhedsmæssige forhold, dels praktiske forhold, der bør løses i forbindelse
med fremtidige budgetter

Mindre problemer, som enten er problemer af forskellig art, der kan
løses internt efter aftaler eller er forhold, som det blot ville være rart at få ordnet eller er forhold, der pga. eksisterende bygninger ikke umiddelbart er nogen
løsning på.
Inden for hver gruppe er problemerne kort beskrevet og der er kort beskrevet en
handlingsplan til løsning af problemet.

HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER
X

Alvorlige problemer
Væsentlige problemer
Små problemer

HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE PROBLEMER
Alvorlige problemer
X

Væsentlige problemer
Små problemer

Problem
nr.
3

Lokale

Problembeskrivelse

Løsningsforslag

Lærerværelset

Fugtigt og varmt indeklima om
sommeren

Måling af temperaturer og
fugtighed i sommerperioden 2021
(1.6.-30.9.). Efterfølgende
vurderes løsningsmuligheder for
øget udluftning og temperatursænkning i lokalet.
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HANDLINGSPLAN – MINDRE PROBLEMER
Alvorlige problemer
Væsentlige problemer
X
Problem
nr.

1

Problem
nr.

Mindre problemer

Lokale

Problembeskrivelse

Løsningsforslag

alle gamle
normalklasser

Risiko for snublen pga. for lidt plads og
mange tasker og ledninger til bærbare.

Færre borde i så mange lokaler
som muligt.
Skemalægning forsøger at
placere større hold i store lokaler
Opfordring til eleverne om at
bruge skabe til opbevaring af
tasker.

Lokale

Problembeskrivelse

2

Løsningsforslag
Afvikling af kridttavler til fordel for
whiteboards.
Undersøge behovet for større
katedre.

ÅRSAGER:
Kridtstøv mange steder
Katedre er for små. Lærere mangler plads til materialer
Katedrenes hæve-/sænkefunktionen går i stykker pga. kridtstøv.
Dårlig arbejdsstilling ved brug af lærercomputer.
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