Mariagerfjord kommune, APV-handlingsplan, Arbejdsmiljøgruppen / lokal-MED
Arbejdspladsvurdering for MARIAGERFJORD UNGDOMSSKOLE - Udarbejdet i perioden fra 1. april – 13. april 2020 via Google Analyse (online
spørgeskema).
Arbejdet med APV’en er afsluttet den 1. dec. 2020

EMNE

PROBLEM
BESKRIVELSE

Arden
Junior- og
Ungdomsklub.

Der opleves store
temperaturudsving i
klubben. Nogle rum
er rigtig varme, mens
andre opleves kolde.
Om mandagen er det
særligt udbredt med.

Arden
Juniorklub

Der opleves et højt
lydniveau, når
børnene leger og
spiller.
Der er udfordringer
med ergonomien for
en af vores
medarbejdere, som er
udfordret på høje
skabe, hylder mv.

LØSNING

Pedellen på Arden Skole
kontaktes af AMR med
henblik på at udbedre
tilstanden med de
svingende temperaturer.
Der er holdt møde med
personalet i Arden JK den
5. maj vedr. de påpegede
problemstillinger i
APV’en.
Lars undersøger de
forskellige
problemstillinger i klubben
sammen med de
implicerede medarbejdere.
Der er holdt møde med
personalet i Arden JK den
5. maj vedr. de påpegede
problemstillinger i
APV’en.
Personalet vil gerne prøve
et ”lydøre” af, så børnene
på en pædagogisk måde
bliver opmærksom på et
højt lydniveau.
Der indkøbes en taburet, så
personalet bliver skånet i

TIDSFRIST

ANSVARLIG

Erik (AMR)

Lars

EVALUERING

Der pågår
forhandlinger om
termostater på alle
radiatorer i klubbens
lokaler.
Ejendomscentret
inddrages i forhold
betalingen.

TIDSFRIST

ANSVARLIG

Afsluttet

AMG

Afsluttet

AMG
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Assens UK

Emne

Der er konstateret
lugtgener i klubbens
lokaler fra en kloak.
Der forefindes
kopimaskine/printer i
det primære
arbejdslokale.

Problem
beskrivelse

forbindelse med deres
arbejde. Sisse har indkøbt 2
stk. støjmålere – Chatter
Tracker – som klubberne
på skift kan låne i
grejbanken.
Opfølgningssamtale den
24. august med Majbrit
vedr. brug af ”Ører”.
Støjniveauet er ok. Sagen
anses som afsluttet.
Erik undersøger sammen
med klubbens koordinator,
hvad der er årsagen samt
hvordan vi kommer af med
lugtgenerne.
Det undersøges nærmere
om der forefindes en
printer/kopimaskine i det
primære arbejdslokale.
Erik har drøftet sagen med
Nanna den 4. aug. Der
findes en brugbar løsning
med en slags kop, som
sættes ned i kloakken. Erik
kontakter Claus, som er
pedel på skolen.
Der er i november måned
2020 indkøbt et specielt
kemikalie produkt, som
virker mod lugtgener.
LØSNING

Erik

TIDSFRIST

ANSVARLIG

EVALUERING

Afsluttet

AMG

Afsluttet

AMG

TIDSFRIST

ANSVARLIG

2

Hørby UK

Adgangsforholdene
til klubben er ikke
handicap-venlige.
Der arbejdes på en
dørløsning, så
kørestolsbrugere på
egen hånd kan
komme ind og ud.
Det er svært at
komme ind i klubben
med varer. Der er
lang vej at gå/slæbe
de indkøbte varer.

Hobro UK

En medarbejder i
ungdomsklubben har
påpeget lydgener i
forbindelse med
arbejdet i klubben.
Medarbejderen
ønsker lydisolering af
det nederste/bagerste
rum, hvor der spilles
bordtennis og høres
musik. Der ønskes en
form for lydisolering
af rummet, så der
opleves mindre støj
fra lokalet.

Lars tager en dialog med
klubkoordinatoren med
henblik på at finde en
løsning på dørautomatik.
Erik tager en dialog med
klubkoordinatoren med
henblik på at finde en
løsning på
adgangsforholdene i
forbindelse med varekøb.
Lars kontakter
halinspektøren vedr.
adgangsforholdene i
forbindelse
kørestolsbrugeres adgang
til hallerne samt varekørsel
til klubben. Hallens
inspektør har i oktober
måned oplyst, at der er
taget kontakt til et ELfirma med henblik på et
tilbud på en døråbner.
Lars indleder dialog med
klubkoordinatoren i forhold
til de oplevede lydgener.
Der kigges samtidig på evt.
løsningsmuligheder for at
minimere støjen.
Vores retningslinjer for
brand mv. gennemgås med
klubkoordinatoren.
Der er afholdt en
telefonsamtale med
klubkoordinatoren den 24.
aug., hvor ovenstående
problemstillinger er vendt.
Konklusion:

Lars og Erik

1. december 2020
Lars følger op

AMG

Lars

Afsluttet

AMG
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Hobro UK

ALS JK og
UK

En medarbejder har
udtrykt uvidenhed i
forhold til vores
evakueringsplaner i
forbindelse med
brand og lignende.
Der opleves et højt
lydniveau fra
højrystede børn og
unge samt høj musik.
Der opleves en
mangelfuld
rengøring. Der
ønskes mere tid til
rengøringen.
Det er oplyst, at der
forefindes en
printer/kopimaskine i
det primære
arbejdslokale.

Lydniveauet er accepteret
1. juli 2020
uden yderligere tiltag.
Sagen anses som afsluttet.
Brandevakueringsplanen er
gennemgået med
koordinator.
Lars indleder dialog med
1. juli 2020
klubkoordinatoren i forhold
til de oplevede lydgener
samt den oplevede
mangelfulde rengøring.
Det undersøges nærmere
om der forefindes en
printer/kopimaskine i det
primære arbejdslokale.
På baggrund af
telefonsamtale med Lotte
fra Als UK den 18. aug.
2020 er ovenstående
forhold drøftet.
Den beskrevne
støj/lydgener er kun
naturlig støj fra lykkehjulet
og andre almindelige
klubaktiviteter.
Rengøringen er
opnormeret, så der er
mulighed for en højere
rengøringsstandard.
Printeren er flyttet til et
andet rum. Sagen anses
som afsluttet.
Forholdene er bragt i orden
og sagen er lukket i denne
ombæring.

Afsluttet
Lars

Lars

AMG

Afsluttet

AMG
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Emne

Problem
beskrivelse

Ungdomshuset

Der opleves store
temperaturudsving
flere steder i huset.
Temperaturen i
administrationen
har gennem en
længere periode
været for langt
nede kombineret
med træk. De lave
temperaturer
opleves også i
lærernes
forberedelsesrum.
Der ønskes et
højere
rengøringsniveau i
forbindelse med
den pædagogiske
rengøring primært
i forhold til
toiletterne.
Der opleves
generende lyd fra
de nye
lysarmaturer.
En af vores lærere
i den almene
undervisning har
udtrykt
mangelfuldt
kendskab til vores
retningslinjer i
forbindelse med
evakuering i

Ungdomshuset

LØSNING

TIDSFRIST

Der arbejdes på en løsning A
i forhold til varmestyringen
i Ungdomshuset.
Flemming (lærer i
Erhvervsklassen) er dialog
med et varmestyringsfirma.
Rikke er i gang med at
kvalitetssikre vores
pædagogiske rengøring
med et nyt kontrolsystem,
som gerne skulle højne
kvaliteten af vores
pædagogiske rengøring.
Erik arbejder på en løsning
med leverandøren i forhold
til de larmende
armaturer/lysstofrør. Lars
kontakter de personaler,
som er udfordret at
printer/kopimaskine i deres
primære arbejdslokale.
Der er kommet styr på
varmestyringen. Sagen
anses som afslutning i
denne omgang. Rikke har
styr på nye skemaer, som
kvalitetssikre den
pædagogiske rengøring.
Sagen anses som afsluttet.
Erik har skiftet alle de
problemfyldte
lysarmaturer. Sagen anses
som afsluttet.
I forhold til kendskab til
vores evakueringsplaner, er

ANSVARLIG

Erik/Flemming
Kallehave/Lars

EVALUERING

TIDSFRIST

Afsluttet

ANSVARLIG

AMG

Afsluttet
Erik/Flemming
Kallehave/Lars

AMG
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tilfælde af brand
mv.

den pågældende
medarbejder blevet
orienteret om vores
retningslinjer i forbindelse
med brand og lignende.
Sagen anses som afsluttet.

APV’en er udarbejdet af:

Dato:_________________

Dato:_______________

______________________________________
Lars Otte Koefoed/Ungdomsskoleinspektør

_________________________________________
Erik Lindbøg-Løfgreen/Arbejdsmiljørepræsentant
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