
Medarbejdertrivselsundersøgelse 2012 
I 2012 foretog vi vores medarbejdertrivselsundersøgelse, som foretages blandt 
medarbejderne hvert andet år.  

Alle medarbejdere deltog og besvarede således spørgsmålene med en karakter 
fra 7-trinsskalaen. 
 
Evalueringen er den første med den nye ledelse, som tiltrådte sommeren 2012. Resultatet er ikke helt sammenlig-
neligt med tidligere evalueringer, da nogle er spørgsmålene har ændret formulering. De tidligere formuleringer er 
med i resultatopgørelsen, anført i parentes. 
 
Generelt vurderer vi, at resultatet af undersøgelsen er tilfredsstillende. Det var forventet, at der med ny ledelse ville 
være et fald på flere spørgsmål. Vi har noteret os, at særligt én besvarelse skiller sig markant negativt ud. Da besva-
relserne er afleveret anonymt, kan vi ikke se, hvem der har svaret. Vi har appelleret til, at vedkommende ville hen-
vende sig på kontoret og få en snak om de lave karakterer, men det er ikke sket. Derfor er vi på bar bund i forhold til 
den ene persons lave karaktergivninger. Flere steder påvirker det karaktergennemsnittet med et minus på 0,5-0,7. 
 
I det følgende vil vi evaluere med udgangspunkt i et eller to spørgsmål under hver kategori. 
 
Nærmeste ledelse 
Spørgsmålet, om medarbejderne bliver hørt og respekteret i dagligdagen falder fra 9,9 i snit til 8,3. Det er et ikke-
acceptabelt fald, som sammenholdt med spørgsmålet om man føler sig tilstrækkelig anerkendt bærer ved til det 
samme bål; nemlig at vi i ledelsen skal arbejde hårdere, hvis vi skal leve op til vores egen målsætning om at være 
rigtig dygtige til anerkendende ledelse.  

Vi noterer os dog samtidig, at medarbejderne vurderer vores vilje til at gribe ind i vanskelige situationer til 9,8 
(+1,2) og at værdien af MUS er steget med 2,9 til 8,9. Ud fra disse tal er vores konklusion, at den faldende karakter 
ovenfor ikke skyldes manglende tiltro til vores gennemslagskraft og ønske om at lytte, hvis der er noget, som man 
skal have lettet hjertet for. 
 
Kollegaer 
Generelt er medarbejderne på GE rigtig glade for deres kollegaer (9,5). Man er blot ikke så tilfredse med den hjælp 
og sparring, der er i det daglige (3,9). Heller ikke teamsamarbejdet vurderes særlig højt (6,8). 

Allerede fra det kommende skoleår tager vi konsekvensen af, bl.a., denne negative score. Teamsamarbejdet 
ændres, sådan at der næste skoleår vil være sammenfald med trivselsgrupperne. Der bliver altså flere sammenfal-
dende interesser samlet ét sted og det skulle gerne kvalificere teamsamarbejdet. 

I forhold til den daglige sparring og hjælp hænger det naturligvis sammen med det reducerede antal mellemti-
mer og det faktum at mange forbereder sig hjemme. Dermed er mødetiden på skolen forbundet med undervisning 
eller tilsyn – og det kan være svært at sætte sig og udveksle erfaringer. Inspireret af en field-trip til Bolton, England, 
har vi med lærerrådet diskuteret muligheden for at bruge lærermødetiden til bl.a. vidensdeling og interne kurser. I 
udgangspunktet blev det vel modtaget, og vi fortsætter arbejdet mod at skabe bedre rammer for kollegial hjælp og 
sparring. 
 
Elever 
Vurderingen af elevholdet er på alle parametre steget. Vi er positivt overraskede over, at den store fokus på visite-
ring allerede slår positivt igennem i denne evaluering – og det bestyrker vores tro på, at vi ikke må slække på det 
område. Vi vil have undervisningsparate elever med gode sociale kompetencer! Vi noterer os endvidere, at glæ-
den ved at have vagt er steget med 1,1, hvilket sandsynligvis hænger sammen med, at der er mere tid til kvalitetstid, 
når elevholdet mere homogent. 
 
Dig selv 
Vi nøjes under dette punkt med at notere os, at trivslen blandt medarbejderne generelt er høj. 
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