
Handlingsplan AMO fra 2015-16 

 

Emne Målbart mål Aftalt handling ansvarlig deadline resultat 

Sikkerhed Brand- og 
evakuering (og 
evt.  

Ny plan Akutte forhold omkring 
adgangsforhold i 
forbindelse med 
renovering og nybyggeri 

Møde med Falck 11.11.15 
Færdig plan 1.12.15 

LN 1.1.16  

Ny plan + øvelse Evakueringsøvelser Møde med Falck 11.11.15 
Færdig plan 1.12.15 
Øvelse i løbet af januar 

LN 1.1.16  

Afholdes 2015 Førstehjælpskursus December; aftales med Falck i 
november 

LN 1.1.16  

Afholdes 2015 Brandkursus for ledelse 
og festudvalg 

December; aftales med Falck i 
november 

LN 2015  

Ultimo juni 2015 Opfølgning på brandsyn 
april 

 LN 1.7.15 Ok. Se 
rapport for 

detaljer. 

Psykisk Mobning Fald i APV 2017 
ifht. Antal 
personer, der 
føler sig mobbet 
(4 i 2015). 

Forebyggelse: 
1. Bevidstgørelse om 

hvad der i vores 
kultur tillader 
mobning - 
information om 
hvad mobning er 
osv. 

2. Udruste den 
enkelte 
medarbejder til 
aktivt at være 
med til at 
forebygge 
mobning 

1. OD dag 2015: italesættelse 
af forhold i APV 2015 i 
forhold til psykisk 
arbejdsmiljø 
(stemningsafkodning og 
evt. idégenerering) 

2. Videre plan for 
fastholdelse af bevidsthed 
omkring det gode psyikiske 
arbejdsmiljø og egen 
handling heri (præcisering 
ultimo november 2015) 

LA 1.12.15: 
plan 

 



       

Fysisk Vedligehold og 
færdigetablering 

 færdiggørelse af 
lærerarbejdspladser i 
plan 100 - Dock og skærm 

 LN 15.8.15 Ok. 

 Kommunikations- 
og handlingsplan 
for både fysisk og 
psykisk 
arbejdsmiljø med 
fokus på udvalgte 
mål 

(Formaliseret) kontakt 
mellem AMO og de 
forskellige 
personalegrupper 
(grupper med egne 
kontorer): Pedeller, 
fleksjobberne, 
sekretærene, 
ledelsesgruppen, 
studievejlederne og IT-
gruppen 

1. Pedeller 
2. Sekretærer 
3. Ledelse 
4. Studievejledere 
5. MO og IC (ansat i særlig 

ordning) 
6. It-gruppen 

AMO foretager medio november 
”besøg” hos ovennævnte grupper 
for at snakke om og iværksætte 
eventuelle forbedringer og 
sikringer af godt fysisk 
arbejdsmiljø. 

AMO   

 

Langsigtet strategi for Stress/arbejdsbelastning = Score på mindst 80 ved næste MTU 

Langsigtet strategi for fysiskarbejdsmiljø = Score på mindst 70 ved APV 2016 

 


