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Dårlig akustik i 

flg. lokaler: 

-den lange gang 

på skolen  

- gang i bh 

- skolekøkken 

-SFO spiserum 

- krea lokalet 

Der kunne sættes 

troldtekt plader op. 

 

Lofterne kunne 

sænkes. 

 

Krea + 

skolekøkken er 

under udarbejdelse 

til nyt  

Overvejes til 1. arbejdsdag i 

oktober. 

 

Overvejes til 1. arbejdsdag i 

oktober. 

 

1 – 2 år. 

Skoleleder/arbejdsgruppen 

 

 

Skoleleder 

/arbejdsgruppen 

 

 

Skoleleder, Bestyrelsen 

5. januar arbejdes der med at få 

troldtekt plader opsat ved lang 

gang.  

Arbejdsgruppen planlægger videre 

på udbedring af lofter i SFO 

spiserum.  

 

Krea er under udarbejdelse til nyt.  

 

Skolekøkken står på standby indtil 

krea er udarbejdet. 

Tunge løft 

- idræt 

Kunne trækvognen 

benyttes endnu 

mere? 

 

Skal der tænkes 

kreativt ift. anden 

uv. kontra tung 

løft? 

Skoleleder tager en snak med 

idrætslærerne tirsdag d. 26. juni, 

og forhører hvad udfordringerne 

præcis er, så der kan findes en 

fælles løsning.  

Idrætslærerne ønsker ikke at der 

skal handles på div. løft vedr. 

indkøb af trækvogn. Det er ikke 

løsningen. Dog kunne det være 

interessant at snakke med en 

ergoterapeut omk. obs. vedr. 

tunge løft. Dette vil skoleleder 

arrangerer ifb. med de 

nedenstående ergoterapeutiske 

punkter – forventet deadline 

inden oktober 2018.  

Skoleleder Idrætslærerne har afholdt møde 

med ergoterapeut. Div. er blevet 

gennemgået ift. tunge løft og hvilke 

muligheder der er. Der er opsat 

billeder i redskabsrummet, således 

at det alle redskaber står så det kan 

håndteres bedste muligt.  

 

Idrætslærerne føler sig godt hjulpet 

på vej ift. muligheder/løsninger der 

er for at afhjælpe tunge løft og vrid 

i kroppen mm. 

Tunge træk 

-trækvogn BH 

Fokus på krop – 

evt. kursus fra en 

Skoleleder tager dialog med 

afd.leder i børnehaven om andre 

Skoleleder + afd.leder i 

børnehaven 

Børnehavens medarbejdere har 

afholdt møde med ergoterapeut. 



ergoterapeut. 

 

Lille motor  

planer og ideer til løsninger. 

Afd.leder synes en lille motor til 

trækvogn kunne være en god 

løsning. Skoleleder sætte dette i 

proces (hvis muligt at lave) på 

kommende bestyrelsesmøde. 

Afd.leder synes godt om ideen 

med besøg af ergoterapeut. 

Dette vil skoleleder arrangerer 

ifb. med de andre 

ergoterapeutiske punkter – 

forventet deadline inden oktober 

2018. 

Div. er blevet gennemgået ift. div. 

løft, vrid i kroppen og hvilke 

muligheder/løsninger der er for at 

afhjælpe tunge løft og vrid i 

kroppen mm. 

 

Projekt trækvogn: Vi har ikke 

mulighed for at sætte en motor på 

den trækvogn vi har pt. Vi ser på 

muligheden for at investere i anden 

trækvogn eller se på hvordan vi kan 

nærme os en bedre løsning ift. vrid 

og træk i kroppen.  

 

Medarbejderne føler sig godt 

hjulpet på vej ift. løsninger mm. 

 

Manuel 

håndtering: 

-vrid/drej i 

kroppen Bh 

Kursus fra 

ergoterapeut. 

I starten af det nye skoleår 18-

19. Lene snakker med Berit 

omk. idéen. 

Afd.leder synes godt om ideen 

med besøg af ergoterapeut. 

Dette vil skoleleder arrangerer 

ifb. med de andre 

ergoterapeutiske punkter – 

forventet deadline inden oktober 

2018. 

Skoleleder Børnehavens medarbejdere har 

afholdt møde med ergoterapeut. 

Div. er blevet gennemgået ift. div. 

løft, vrid i kroppen og hvilke 

muligheder der er.  

 

Medarbejderne føler sig godt 

hjulpet på vej ift. løsninger mm. 

 

Rod og møbler 

forhindrer 

rengøring 

Få sat system i 

dagligdagen, og 

følg opgaverne helt 

til dør. 

 

Skoleleder snakker med lærerne 

d. 26.06 til m.møde, hvad den 

endelige plan kunne være. 

Lærerteamet fortæller at 

kommentarerne var givet 

Lærerteamet. Der arbejdes løbende med opgaven, 

og det går rigtig godt. 



Obs. på om nogle 

møbler skal 

fjernes. 

grundet omstrukturering af 

nogle lokaler på daværende 

tidspunkt. Pt. er lærerteamets 

holdningen at der generelt er 

fint. DOG vil de sætte en 

procedure i gang ved hver endt 

lektion, der hedder ”sidste lærer 

sørger for at duksene sætter 

stolene op”, ”følg opgaverne 

helt til dørs”. 

Dårlig/for lidt lys 

-mødelokale 

-lærerværelse 

LED-lys 

 

 

Bedre kontorlampe 

Dette er lige på trapperne til at 

blive udbedret, forventet udført 

opgave oktober. 

 

Skoleleder snakker med lærerne 

d. 26.06 til m.møde. 

Skoleleder har snakket med 

bestyrelsen vedr. knap så godt 

lys på lærerværelset. 

Beslutningen er at lærerværelset 

får ny belysning i samme 

omværing med resten af skolen. 

Dette forventes være en klaret 

opgave til oktober. Således er 

der ikke behov for andre 

kontorlamper (i første omgang). 

En enkelt lærer ønsker ikke at få 

lyset lavet om hvor hun sidder, 

og dette respekteres, da hun 

sidder i et ”område for sig selv”. 

Bestyrelsen 

 

 

Skoleleder 

LED-lys er udbedre på hele skolen. 

Medarbejderne er meget tilfredse 

med deres nye arb.lys.  

Trækker ved 

vinduer i SFO 

 Prioritet RØD – bliver lavet til 

oktober, ved 1. arbejdsdag. 

Anette/arbejdsgruppe. Grundet vejret, er projekt ”nye 

vinduer” rykket til kommende 



spiserum arb.dag, som ligger i marts. Men 

her vil der blive sat nye vinduer i 

SFO spiserum samt i mødelokalet. 

 

Opgaven er pt. blevet løst ved at 

skue vinduerne til karmen, således 

at der ikke kommer vind ind. 

 


