APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018
Spørgsmål

#

Emner

Spørgsmål til den fysiske del af APV´en

1

FYSISKE FORHOLD

Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø

2

FYSISKE FORHOLD

3

FYSISKE FORHOLD

4

FYSISKE FORHOLD

5

FYSISKE FORHOLD

6

FYSISKE FORHOLD

7

FYSISKE FORHOLD

8

FYSISKE FORHOLD

Jeg har de nødvendige arbejdsredskaber til at udføre mit arbejde (IT-udstyr, bord, stol, værktøjer,
maskiner, tekniske hjælpemidler mv.)
Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov (IT-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner,
tekniske hjælpemidler mv.)
De fysiske rammer understøtter mit arbejde (bygning, indretning og faciliteter)
Indeklimaet omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende (temperatur, ventilation mv.)
Jeg bliver ikke generet af støj omkring mit arbejdssted
Rengøringen omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende

Belysningen omkring mit arbejdssted er tilfredsstillende
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9

ERGONOMI

10 ERGONOMI
11 ERGONOMI
12 OPLÆRING, INSTRUKTION

Jeg er generelt ikke udsat for ubekvemme arbejdsstillinger
Jeg er generelt ikke udsat for ensidigt, belastende arbejde
Jeg er generelt ikke udsat for tunge løft, træk og skub

Jeg har modtaget den instruktion og uddannelse som skal til, for at varetage mit arbejde forsvarligt

OG UDDANNELSE
13 OPLÆRING, INSTRUKTION

Jeg er informeret om de relevante procedurer ved brand, indbrud og lignende

OG UDDANNELSE
14 OPLÆRING, INSTRUKTION

Jeg er instrueret i gode arbejdsstillinger (sidde, stå, løfte og bære)

OG UDDANNELSE
15 OPLÆRING, INSTRUKTION

Jeg føler mig velinformeret og instrueret, når der kommer nye hjælpemidler, processer eller metoder

OG UDDANNELSE
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16 ARBEJDSULYKKER
17 ARBEJDSULYKKER
18 ARBEJDSULYKKER
19 BIOLOGI OG KEMI
20 BIOLOGI OG KEMI
21 ANDET

Arbejdspladsen har tilstrækkelig fokus på forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker
Personlige værnemidler er tilgængelige og benyttes forsvarligt
Der er ordentligt og ryddeligt omkring mit arbejdssted (der ligger ikke kabler, materialer, affald mv.
dér, hvor man færdes)
Jeg oplever ikke belastninger på grund af kemiske produkter og stoffer (rengøringsmidler, maling,
bekæmpelsesmidler mv.)
Kemiske produkter eller stoffer med smittefare håndteres på en sikker måde (handsker,
åndedrætsværn, udsugning mv.)
Oplever du problemer i det fysiske arbejdsmiljø, som ikke er omfattet af spørgsmålene ovenfor,
bedes du venligst angive dem her: ___________
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Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for mobning i forbindelse med dit arbejde?
Ved mobning forstås, at man gentagne gange bliver udsat for ubehagelig eller nedværdigende
behandling, som det er svært at forsvare sig i mod.
Ja, dagligt
Ja, ugentligt
Ja, månedligt
Ja, af og til
Nej
KRÆNKENDE ADFÆRD OG Hvis ja, fra hvem?
22 SYGEFRAVÆR

_Kolleger
_En leder
_Underordnede
_Kunder eller andre eksterne interessenter
Har du talt med nogen om problemet?
_ Ja
_Nej
Er der taget hånd om problemet?
_ Ja
_ Nej

4

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018
Spørgsmål

Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for trusler om vold i forbindelse med dit
arbejde?
23

KRÆNKENDE ADFÆRD OG _Ja, dagligt
SYGEFRAVÆR

_Ja, ugentligt
_Ja, månedligt
_Ja, af og til
Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for fysisk vold i forbindelse med dit arbejde?
_Ja, dagligt

24

KRÆNKENDE ADFÆRD OG
SYGEFRAVÆR

_Ja, ugentligt
_Ja, månedligt
_Ja, af og til
_Nej
Hvis ja, fra hvem?
Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær der skyldes forhold på arbejdspladsen?
Hvis ja, hvilke årsager har der været til sygefraværet?

25



Opgavebelastning eller andre krav til arbejdet?



Forhold i samarbejde med eller relation til kolleger eller leder

KRÆNKENDE ADFÆRD OG



Chokerende oplevelse på arbejdsplads

SYGEFRAVÆR



Arbejdsulykke



Smert eller gener i muskler eller skelet pga. arbejdsforhold



Lydpåvirkning



Symptomer på problematisk indeklima



Andet___
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#

Emner

Spørgsmål til den psykiske del i APV´en

1

DIN ARBEJDSITUATION

Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

2

DIN ARBEJDSITUATION

Mine arbejdsopgaver er meningsfulde

3

DIN ARBEJDSITUATION

Jeg har en passende indflydelse på mit arbejde (eksempelvis arbejdsopgaver, arbejdstid og
arbejdssted)

4

DIN ARBEJDSITUATION

Jeg har de nødvendige informationer for at kunne udføre mit job godt

5

DIN ARBEJDSITUATION

Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde

6

DIN ARBEJDSITUATION

Jeg yder gerne en ekstra indsats, når det er nødvendigt

7

DIN ARBEJDSITUATION

Jeg har normalt en passende balance mellem mit arbejds- og privatliv

8

DIN ARBEJDSITUATION

Jeg oplever sjældent stress, som gør mig utilpas

9

DIN ARBEJDSITUATION

Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til rådig hed

10

D IN UD V IK L ING

Min viden og mine evner bruges godt i mit arbejde

11

D IN UD V IK L ING

Jeg har de kompetencer, der skal til for at udføre mit arbejde godt

12

D IN UD V IK L ING

Jeg har mulig hed for at udvikle mig (eksempelvis via nye arbejdsopgaver, uddannelse, øg et
ansvar osv.)
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13

DIN NÆRMESTE LEDER

Min nærmeste leder er alt i alt en god personaleleder

14

DIN NÆRMESTE LEDER

Min nærmeste leder anerkender min indsats, når jeg gør et godt stykke arbejde

15

DIN NÆRMESTE LEDER

Min nærmeste leder skaber gode rammer for mit arbejde

16

DIN NÆRMESTE LEDER

Min nærmeste leder tag er konstruktivt imod nye ideer og forslag

17

DIN NÆRMESTE LEDER

Min nærmeste leder er tilstrækkelig tilgængelig i det dag lige (fysisk, på mail, på telefon eller
lignende)

18

DIN NÆRMESTE LEDER

Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelig tilbagemelding er på mit arbejde

19

DIN ENHED

I min enhed hjælper og støtter vi hinanden

20

DIN ENHED

I min enhed er vi effektive i vores måde at gøre tingene på

21

DIN ENHED

I min enhed har vi et godt samarbejde med andre enheder

22

DIN ENHED

I min enhed håndterer vi uenig hed og konflikter på en god måde

23

DIN ENHED

I min enhed har vi klare mål og følg er op på, at vi når dem

24

DIN ENHED

I min enhed taler vi ofte om kundernes/brugernes/borgernes forventning er til os

25

DIN ENHED

I min enhed bliver vi involveret i beslutning er om forandring er på arbejdspladsen

26

DIN ENHED

Andre enheder giver os den information, som vi har brug for, for at vi kan løse vores
arbejdsopgaver godt

27

DIN ENHED

I min enhed har vi klarhed over, hvad der er vores kerneopgave

28

DIN ENHED

I min enhed forbedrer og udvikler vi løbende hvordan vi løser vores kerneopgave
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29

VORES ORGANISATION

Jeg kan se, hvordan min indsats bidrag er til Varde Kommunes succes

30

VORES ORGANISATION

Jeg har tillid til direktionens måde at lede Varde Kommune på

31

VORES ORGANISATION

Jeg er stolt over at være ansat i Varde Kommune

32

VORES ORGANISATION

Jeg ønsker at være ansat i Varde Kommune om et år

33

VORES ORGANISATION

Jeg kan anbefale andre at søge arbejde i Varde Kommune
Har du generelle kommentarer eller forslag til forbedring af forhold på din arbejdsplads er du
velkommen til at skrive dem her.

34

ÅBNE KOMMENTARER

Dine kommentarer kan naturligvis både være positive eller kritiske, men de bør gerne
formuleres som konstruktivt input til det opfølgende arbejde.
Bemærk, at kommentarerne vises uredigeret i rapporterne fuldstændig, som du skriver dem.
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