
 1 

        

Odense Lærerforening 
 

 

 

 

 

 

 
 

Et spørgeskema til en lærerrettet 

arbejdspladsvurdering  

om psykisk arbejdsmiljø 
 

 

 

 

 

August 2007 
 

 

 

 

 

 

 



 2 

En lærerrettet APV 
 

 
1. I hvilken udstrækning bliver dine ønsker til den årlige fag- og opgavefordeling 

tilgodeset? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

2. Bliver der i fag- og opgavefordelingen som helhed taget hensyn til lærernes trivsel 

og arbejdsglæde? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

3. I hvilken udstrækning har du, i forhold til, at der i klassen skal rummes flere fagligt 

svage elever kunnet fastholde et godt personligt arbejdsmiljø? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

4. I hvilken udstrækning har du, i forhold til, at der i klassen skal rummes flere 

urolige elever kunnet fastholde et godt personligt arbejdsmiljø? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

5. I hvilken udstrækning har du, i forhold til et øget elevtal i klasserne, kunnet 

fastholde et godt personligt arbejdsmiljø? (Besvares kun ved et øget elevtal) 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

6. Har du inden for de sidste par år, trods ændrede vilkår for undervisningen, kunnet 

fastholde dine faglige normer og kvaliteten i din undervisning? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

7. Er teamsamarbejdet til gavn for din forberedelse, gennemførelse og evaluering af 

undervisningen? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

8. Er der i teamsamarbejdet en rimelig fordeling af arbejdsopgaverne? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

9. Er der en fornuftig sammenhæng mellem effekten af teammøderne og den 

forbrugte tid? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

 

10. Er teamsamarbejdet til støtte og opbakning i forhold til elevernes adfærd? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

11. I hvilken udstrækning imødekommer ledelsen dine ønsker til efter- og 

videreuddannelse? 
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¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

12. Er skoleledelsen en sikker støtte i konfliktsituationer i forhold til elever? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

13. Er skoleledelsen en sikker støtte i konfliktsituationer med forældre? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

14. Er skoleledelsen en sikker støtte i konfliktsituationer med kolleger? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

15. I hvilken udstrækning, vurderer du, at ledelsen er handlekraftig i forhold til 

enkeltlæreres problemer med det psykiske arbejdsmiljø? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

16. Er det sædvanligt, at der tales åbent om kollegers psykiske arbejdsmiljøproblemer 

i lærerkollegiet? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

17. I hvilken udstrækning oplever du sammenhæng mellem nye planer og initiativer 

fra stat og kommune og de udmeldte ressourcer? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

18. I hvilken udstrækning oplever du sammenhæng mellem nye planer og initiativer 

fra skolens ledelse og de afsatte ressourcer? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

19. I hvilken grad oplever du mere skriftlighed, såsom årsplaner og evalueringer, som  

en hjælp i dit samlede arbejde? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

20. I hvilken udstrækning har du positivt kunnet udnytte ventetiden mellem 

eksempelvis undervisningens afslutning og møder? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

21. I hvilken grad synes du, at der er respekt for lærerarbejdet i offentligheden? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

22. Kender du til indholdet af skolens Arbejdspladsvurdering? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

 

23. I hvilken udstrækning oplever du, at flere nye og samtidige initiativer virker 

fremmende for skolens undervisning? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 
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24. I hvilken udstrækning oplever du, at nye opgaver medfører, at der fjernes andre 

opgaver? 

¤I meget høj grad(4) ¤I høj grad(3) ¤Delvist(2)¤I ringe grad(1)¤I meget ringe grad(0) 

 

25. Har kollegers arbejdsmiljøproblemer givet anledning til generelle ændringer på 

skolen? 

¤ Meget ofte (4)   ¤ Ofte (3)    ¤ Somme tider (2)    ¤ Sjældent (1)   ¤  Aldrig (0) 

 

26. Hvor ofte har du, inden for det sidste år, kunnet holde balancen og overblikket, 

selv om der skete noget uventet i forhold til elever? 

¤ Meget ofte (4)   ¤ Ofte (3)    ¤ Somme tider (2)    ¤ Sjældent (1)   ¤  Aldrig (0) 

 

27. Hvor ofte har du, inden for det sidste år, kunnet holde balancen og overblikket, 

selv om der skete noget uventet i forhold til forældre? 

¤ Meget ofte (4)   ¤ Ofte (3)    ¤ Somme tider (2)    ¤ Sjældent (1)   ¤  Aldrig (0) 

 

28. Hvor ofte har du, inden for det sidste år, kunnet holde balancen og overblikket, 

selv om der skete noget uventet i forhold til kolleger? 

¤ Meget ofte (4)   ¤ Ofte (3)    ¤ Somme tider (2)    ¤ Sjældent (1)   ¤  Aldrig (0) 

 

29. Hvor ofte har du, inden for det sidste år, kunnet holde balancen og overblikket, 

selv om der skete noget uventet i forhold til ledelsen? 

¤ Meget ofte (4)   ¤ Ofte (3)    ¤ Somme tider (2)    ¤ Sjældent (1)   ¤  Aldrig (0) 

 

 

 

   ___  ___  ___ 

 

 Hvem vil du henvende dig til, hvis du får problemer med det psykiske arbejdsmiljø 

(gerne flere krydser)? 

¤  Skoleledelsen   ¤  Tillidsrepræsentanten  ¤  Sikkerhedsrepræsentanten   

¤  En kollega  ¤  Dit team  ¤  Odense Lærerforening  ¤ Danmarks Lærerforening 
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