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FAKTA VESTER KJÆRGÅRD 











SÆT APV’EN PÅ DAGSORDENEN 





Storsække fastgjort 
med wirer for at 
sikre, at de ikke 
vælter 

 



Rækværk ved 
loftslem 

 





DET FYSISKE ARBEJDSMILJØ SET FRA 
STALDGANGEN 











 



2. marts 2016 18...| 

 



 





NYE TRAPPE OPPEFRA 

2. marts 2016 21...| 

 



NYE TRAPPE NEDEFRA 

 



DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ SET FRA 
KONTORET 





DAGSORDEN TIL MUS-SAMTALE 

Hvordan går det? 
• Er du tilfreds med det, du går og laver? Er der andet, du 

hellere vil lave? Hvordan går det med de andre ansatte? 

Hjælpemidler 
• Har du det, som du skal bruge? 

Ledelsen 
• Er du tilfreds med ledelsen? Lisbeth og Dennis? 

Dig 
• Hvordan synes vi det går? Lisbeth og Dennis? 

Frit fra leveren – speak out 
• ”Alt godt fra havet” – ideer, tanker, mål og evt. planer for 

fremtiden 

 



DE BLØDE VÆRDIER 



EKSEMPEL PÅ ARBEJDSPLAN  
– KLIMASTALDEN 





EKSEMPEL PÅ MANUAL 



DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ SET FRA 
STALDGANGEN 











VORES ARBEJDSMILJØ 



HVORFOR SKAL MAN HAVE ET GODT 
ARBEJDSMILJØ? 

• Det giver engagement og stolthed – det er dejligt, 
når der er styr på tingene 

• Bedre relationer, man lærer hinanden bedre at 
kende, når man laver noget sammen under og 
efter arbejdstid 

• Højere kvalitet – medarbejdere der trives 
performer bedre 

• Giver større tilfredshed, loyalitet og medejerskab –
man er villig til at yde ekstra 



3 TING I KAN GÅ HJEM AT GØRE 

• Snak om APV til næste møde 
• Medarbejderne kan ofte bidrage med erfaringer, 

gode idéer og tanker 

• Oprydning 
•  Sæt system i tingene 

•  Ryd op og smid væk 

• Fordel ansvaret 
•  Lad medarbejderne deles om ansvaret 

•  Sæt tid af til ledelse og godt arbejdsmiljø 



3 TING VI HAR OPNÅET 

• Engagerede medarbejdere 
• Finpudset vores rutiner og måde at tænke på 
• Vi vandt arbejdsmiljøprisen 2015 



FILM 
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