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1. Forord med ledelsens beretning 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens har gennem de seneste 6 år 

arbejdet med sundhedsområdet, først med indførelse af motion på skemaet for alle 

elever, siden med implementering af sundhed i alle fagområder. Motion er ikke en del 

af bekendtgørelser og uddannelsesordning for de uddannelser skolen udbyder, men 

skolen har prioriteret området, idet sundhed vurderes som en væsentlig faktor for 

både elever og medarbejdere. Eleverne kommer ud i et arbejdsfelt, hvor de har behov 

for fysisk og mental sundhed, ligesom de i deres professionelle erhverv skal formidle 

sundhed til borgere, medarbejderne fungerer i denne forbindelse som rollemodel. 

Herudover ser skolen sundhed om en forudsætning for elever og medarbejderes 

trivsel. Skolen har derfor valgt at tage udgangspunkt i det brede og positive 

sundhedsbegreb, med fokus på elever og medarbejderes sundhed og trivsel i 

hverdagen.  

Sundhedsredegørelsen har fokus på Kost, Rygning, Alkohol og Motion.  

Resultaterne af fokusgruppeinterviews og spørgeskema til elever og medarbejdere, har 

vist at det særligt er indenfor motion, kost og rygning skolen skal prioritere indsatser. 

Med udgangspunkt i resultaterne er der udarbejdet sundhedspolitik for området.  

Herudover arbejder skolen med indsatsområder ift. Trivsel via Skolens Medarbejder-

indflydelses-organ. 

Arbejdet med Sundhedsredegørelsen har været meget positiv for skolen, idet elever og 

medarbejdere er blevet involveret i processen, og dermed har de resultater, vi har fået 

givet mulighed for at iværksætte tiltag, der er påvist behov og interesse for, og dermed 

en større sandsynlighed for effekt af sundhedstiltagene. Samtidig har Skolen fået et 

dynamisk redskab, som kan anvendes målrettet fremover – også i samarbejdet med 

praksisfeltet. 

 

Grethe Buch 

Uddannelseschef 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens 
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2. Stamoplysninger 

 

Social og Sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens 

 

Fredericia afdelingen 6. Juli Vej 67, 7000 Fredericia 

 

Vejle afdelingen Staldgaardsgade 13-15, 7100 Vejle 

 

Horsens afdelingen  Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens 

 

CVR - nummer:    29551081 

 

Direktør      Hanne Helleshøj 

Pædagogisk leder     Grethe Buch 

Projektansvarlige/Kontaktperson  Lisbet Sørensen 

Projektansvarlige/Kontaktperson  Thomas Eggersen 

 

Regnskabsperiode    1.1.2012 – 31.12.2012 

 

 

3. Præsentation af virksomheden 

 

Social-og Sundhedsskolen Fredericia - Vejle – Horsens blev etableret i 1991 med 

afdelinger i henholdsvis Fredericia og Horsens. I 2009 blev dette udbygget med 

afdeling i Vejle. 

Social- og Sundhedsskolen er en selvejende institution under staten med egen 

bestyrelse. Skolen er omfattet af Erhvervsskoleloven (EUD), og uddannelserne er en af 

de tolv indgange i erhvervsskoleregi. Social- og Sundhedsskolen udbyder social- og 

sundhedsuddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse samt efter- og 

videreuddannelser.  
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Grunduddannelserne indbefatter grundforløb og hovedforløb, og er opbygget som 

vekseluddannelser, det betyder at en stor del af elevernes uddannelse foregår i 

praktik. Målgruppen er kendetegnet ved meget stor forskellighed hvad angår alder, 

modenhed og erhvervsmæssig erfaring. 

Skolen har 830 årselever og beskæftiger 125 medarbejdere. 

Medarbejderne er organiseret i henholdsvis administration, teknik og undervisning. 

Underviserne er organiseret i tværfaglige teams og lærergrupper. 

Skolen arbejder med forskellige strategiområder, herunder Sundhed. Der er indenfor 

de forskellige strategiområder etableret tværgående arbejdsgruppe med 

repræsentation af medarbejderrepræsentanter fra de tre afd. og ledelse, sidstnævnte 

er formand for arbejdsgruppen. 

Se nærmere om skolen på www.sosufh.dk 

 

4. Procesbeskrivelse 

 

Processen i forhold til denne sundhedsredegørelse startede i foråret 2012, hvor Social 

og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens meldte sig til et Green Network forløb 

med henblik på udarbejdelse af en sundhedsredegørelse. Der blev fra skolen udpeget 

to projektmedarbejdere, som i foråret 2012 foretog fokusgruppeinterview med 

medarbejdere på alle skolens tre afdelinger. Dernæst fik alle medarbejdere tilsendt to 

elektroniske spørgeskemaer, hvoraf det ene rettede sig mod medarbejderens 

selvvurderede helbred og det andet rettede sig mere mod den daglige sundhed og 

trivsel på arbejdspladsen samt ideforslag til kommende sundhedstiltag. Hen over 

foråret og sommeren har projektmedarbejderne analyseret og samlet alle data fra 

fokusgruppe-interviewene og spørgeskemaerne. I efteråret 2012 har 

sundhedsgruppen som er tværfagligt sammensat af de tre afdelinger samt 

arbejdsmiljørepræsentanterne arbejdet på at få udarbejdet en sundhedspolitik.  I 

efteråret 2012 har arbejdsgruppen og ledelsen prioriteret kommende sundhedstiltag 

med udgangspunkt i de afviklede fokusgruppeinterview og spørgeskemaerne. 

Processen omkring sundhedsredegørelsen afsluttes ultimo 2013. 

http://www.sosufh.dk/
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5. Virksomhedens sundhedspolitik 

 

Sundhedspolitk 

 

Social og sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens vil være kendt som et 

læringsmiljø og en arbejdsplads, der i dagligdagen tager udgangspunkt i det brede og 

positive sundhedsbegreb, med fokus på elever og medarbejdere s sundhed og trivsel  i 

hverdagen. 

Sundhedsarbejdet tager afsæt i skolens værdier: tydelighed, engagement, tillid, 

anerkendelse, høj faglighed, udviklingsorienteret, og disse er bærende i udarbejdelsen 

af skolens sundhedstiltag.  

Skolens elever og medarbejdere vil hvert år have medbestemmelse i forhold til valg af 

fokusområder for sundhedsområdet. Dette sker gennem fokusgruppeinterview, 

spørgeskemaer og MUS samtaler for medarbejderne. 

Det tilstræbes, at der på alle skolens afdelinger kontinuerligt tilbydes sundhedstiltag 

for elever og medarbejdere, som retter sig mod områderne kost, rygning, alkohol, 

motion og trivsel. Sundhed og trivsel er et fælles ansvar, som både skolen og den 

enkelte elev og medarbejder skal være aktivt deltagende i forhold til. 

 

Kostpolitik 

 

Social og sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens vil bidrage til at fremme sunde 

kostvaner hos elever og medarbejdere.  

Det tilstræbes, at der, på sigt, kan tilbydes et sundt og varieret udbud af mad og drikke 

på alle tre skoleafdelinger. Skolen vil have fokus på sunde kostvaner for elever og 

medarbejdere  i forbindelse med undervisning og daglig drift.  Skolen vil arbejde på at 

gøre det sunde valg til det lette valg.  
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Skolens kantineudvalg skal være aktivt deltagende i forhold til udvikling af 

ovenstående, i samarbejde med kantineudbyderne. 

 

Rygepolitik  

 

Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ønsker at forebygge 

sundhedsskadelige effekter af rygning, herunder at begrænse, at elever og 

medarbejdere udsættes for passiv rygning. På sigt er det skolens hensigt, at være en 

røgfri institution. Dette i takt med de love og regler, der bliver vedtaget på området. 

 

Skolens rygepolitik skal endvidere sikre, at skolen lever op til de krav der, i medfør af 

lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, stilles til arbejdspladser.  

 

Skolen er et røgfrit miljø, hvor det ikke er tilladt at ryge indendørs. Rygning er kun 

tilladt udendørs – på de anviste områder. 

Ved overtrædelse iværksættes relevante tiltag i samarbejde med uddannelsesleder 

/nærmeste leder. 

 

Alkohol – og rusmiddelpolitik 

 

Alkohol 

Der må sædvanligvis ikke drikkes alkohol i skole- og arbejdstiden. Man må ligeledes 

ikke møde påvirket op i skole eller på arbejde. Ved festlige lejligheder, f.eks. 

dimissioner, receptioner og lign. kan der dog serveres øl og vin. Ved grundforløbets 

translokation serveres ikke alkohol.  

Alkoholindtagelse ved mindre arrangementer aftales med den nærmeste leder. 

Ved overtrædelse iværksættes relevante tiltag i samarbejde med uddannelsesleder / 

nærmeste leder. 

 

Euforiserende stoffer – herunder hash 
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Euforiserende stoffer må ikke medbringes eller bruges i skole- og arbejdstiden. 

Man må ikke møde påvirket op i skolen eller på arbejdet. 

Ved overtrædelse iværksættes relevante tiltag i samarbejde med uddannelsesleder / 

nærmeste leder. 

 
Motionspolitik 

 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens vil bidrage til at fremme sunde 

motion og bevægelsesvaner hos elever og medarbejdere. 

 

Motions- og bevægelsestiltagene tager udgangspunkt i elever og medarbejdere s 

ønsker, som kommer til udtryk gennem elevråd, de årlige fokusgruppeinterview og 

spørgeskemaer samt medarbejderorganer (MIO, MUS samtaler). 

 

Skolens fysiske rammer såvel indendørs som udendørs tilstræbes at fremme 

medarbejdere og elevers lyst til at bevæge sig i dagligdagen på skolen. 

 

6. Kortlægning 

6.1 Basisoplysninger 

Alle data i kortlægningen af virksomheden er indsamlet i foråret 2012. 

 

Antal medarbejdere evt. opdelt personale-/faggrupper 

 

 

 

 

 

 

 

Aldersfordeling 

 Antal Sats 

Funktionærer 108 95,5 % 

Ufaglærte 4 3,5 % 

Elever 1 1 % 

Total 113 100 % 

Alder Antal Sats 

< 30 år 6 5 % 

31 år - 49 år 58 51,5 % 
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Der har været 56 besvarelser af sundhedsprofilen svarende til 49 % af alle 

medarbejdere. 

 

 

Kønsfordeling blandt medarbejdere 

 

Køn Antal Sats 

Mænd 24 21 % 

Kvinder 89 79 % 

I alt 113 100 % 

 

6.2 Selvvurderet helbred 

6.3 Kost 

Kostpolitik 

Social og sundhedsskolen Fredericia – Vejle – Horsens vil bidrage til at fremme sunde 

kostvaner hos elever og medarbejdere.  

Det tilstræbes, at der, på sigt, kan tilbydes et sundt og varieret udbud af mad og drikke 

på alle tre skoleafdelinger. Skolen vil have fokus på sunde kostvaner for elever og 

medarbejdere  i forbindelse med undervisning og daglig drift.  Skolen vil arbejde på at 

gøre det sunde valg til det lette valg.  

 

Skolens kantineudvalg skal være aktivt deltagende i forhold til udvikling af 

ovenstående, i samarbejde med kantineudbyderne. 

 

Motivation for den enkelte medarbejder for at ændre vægt og gennemføre det  

 

> 50 år 49 43,5 % 

I alt 113 100 % 
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Hvor vigtigt er det for dig at ændre din vægt?  

Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet ikke vigtigt og 10 er meget vigtigt. 

Svar Antal Sats 

0 12 21,1 % 

1 3 5,3 % 

2 4 7,0 % 

3 3 5,3 % 

4 2 3,5 % 

5 6 10,5 % 

6 1 1,8 % 

7 10 17,5 % 

8 6 10,5 % 

9 4 7,0 % 

10 6 10,5 % 
 

 

På ovennævnte tabel ses at 16 medarbejdere vurderer at det er vigtigt at ændre sin 

vægt (svar 8-10), hvilket svarer til 28 % af de samlede data. 

 

Hvis du besluttede dig for at ændre din vægt, tror du så, du kunne gennemføre det?  

 

Vurder det på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til, at du slet ikke tror, at det er 

muligt og 10 svarer til, at du skønner det vil være meget nemt for dig?  

 

Svar Antal Sats 

0 0 0 % 

1 0 0 % 

2 1 1,8 % 

3 2 3,5 % 

4 0 0 % 

5 8 14,0 % 

6 4 7,0 % 

7 12 21,1 % 

8 13 22,8 % 
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9 4 7,0 % 

10 13 22,8 % 

 

I ovennævnte tabel kan det aflæses at medarbejderne har stor tiltro til at de kan gennemføre 

et vægttab, hvis de besluttede sig for det. 30 medarbejdere har svaret fra 8 – 10 på skalaen. 

 

Kantineordning 
 
Skolens afdelinger i Fredericia og Horsens har begge kantine, hvor alle medarbejdere 
har mulighed for at købe mad og drikkevarer. Vores afdeling i Vejle har ingen kantine 
tilknyttet. Der er ingen opgørelse på hvor mange der dagligt benytter kantinen. 

 
Skolen stiller ingen krav til kantinedriften, udover at forpagteren har faglig uddannelse. 
Derefter er det forpagterens ansvar at have/eller uddanne kantinepersonalet. 
 
Indkøb til kosten i kantinekøkkenet inklusiv mødeforplejning og madpakker 
Her kortlægges minimum 3 af de i skemaet nævnte produkter af kantinens indkøb af 
mad og drikke mv. Hvis I kun har mødeforplejning og ikke egentlig kantine, er det 
alligevel en god idé at bruge skemaet nedenfor. 

 
 
Fødevarer 

Konventionelt  
 
Kg/år 

Økologisk  
Kg/år 

Total  
 
Kg/år 

Fisk/ fiskekonserves    

Kød/kødpålæg, æg:    

>10-12g fedt pr.100g    

<10-12g fedt pr.100g    

Frugt    

Grønt    

Margarine/smør    

Olie    

Dressinger, saucer,  
pålægssalater<  
5g fedt/100g 

   

Dressinger, saucer,  
pålægssalater> 
5g fedt/100g 

   

Mælkeprodukter: 
<0,7g fedt pr. 100g 

   

Mælkeprodukter: 
>0,7g fedt pr. 100g 

   

Ost: 
Højst 18 g fedt pr100 g 

   

Ost:     
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Skolen har ingen opgørelse af kantineindkøbene på nuværende tidspunkt 

6.4 Rygning 

Rygepolitik 

 

Social og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens ønsker at forebygge 

sundhedsskadelige effekter af rygning, herunder at begrænse, at elever og 

medarbejdere udsættes for passiv rygning. På sigt er det skolens hensigt, at være en 

røgfri institution. Dette i takt med de love og regler, der bliver vedtaget på området. 

 

Skolens rygepolitik skal endvidere sikre, at skolen lever op til de krav der, i medfør af 

lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer, stilles til arbejdspladser.  

 

Skolen er et røgfrit miljø, hvor det ikke er tilladt at ryge indendørs. Rygning er kun 

tilladt udendørs – på de anviste områder. 

Ved overtrædelse iværksættes relevante tiltag i samarbejde med uddannelsesleder 

/nærmeste leder. 

 

Motivation for den enkelte medarbejder til at holde op med at ryge og gennemføre 

det 

> 18 g fedt pr.100 g 

Rugbrød/fuldkornsbrød    

Lyst brød / rundstykker    

Lys pasta og alm. ris,  
friturestegte kartofler 

   

Fuldkornspasta 
Brune Ris, kogte  
/bagte kartofler 

   

Slik, chokolade og kager    

Drikkevarer: 
Juice, Sodavand, 

læskedrikke øl, vin 
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Hvor vigtigt er det for dig at holde op med at ryge?  

 

Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet ikke vigtigt og 10 er meget vigtigt. 

 

Svar Antal Sats 

0 1 11,1 % 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 0 0 % 

4 0 0 % 

5 1 11,1 % 

6 0 0 % 

7 3 33,3 % 

8 2 22,2 % 

9 1 11,1 % 

10 1 11,1 % 

 

Ovennævnte tabel viser at 4 af de 56 medarbejdere som har besvaret spørgeskemaet 
om selvvurderet helbred mener at det er vigtigt for dem at holde op med at ryge (svar 
8-10). 

 

Hvis du besluttede dig for at holde op med at ryge, tror du så, du kunne gennemføre 

det?  

 

Vurder det på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til, at du slet ikke tror, at det er muligt 

og 10 svarer til, at du skønner det vil være meget nemt for dig? 

Svar Antal Sats 

0 0 0 % 

1 0 0 % 

2 1 11,1 % 

3 0 0 % 

4 0 0 % 

5 0 0 % 

6 1 11,1 % 

7 1 11,1 % 

8 1 11,1 % 

9 3 33,3 % 

10 2 22,2 % 

 

Tabellen ovenfor viser at 66 % af rygerne, svarende til 6 medarbejdere, har stor tro på 
at det vil være nemt for dem at holde op med rygningen, hvis de besluttede sig for det. 
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Antal rygere 

Ryger du dagligt? 
 

Svar Antal Sats 

Ja 9 15,8 % 

Nej 48 84,2 % 

 

Passiv rygning 

Er du udsat for passiv rygning på din arbejdsplads? 
 

Svar Antal Sats 

Nej (aldrig) 53 93 % 

Ja, af og til 4 7 % 

Ja, dagligt 0 0 % 

4 af skolens medarbejdere føler sig af og til udsat for passiv rygning, viser tabellen 

ovenfor. 

 

Faciliteter til rygere 

 

På alle skolens tre afdelinger er der rygeforbud indendørs og der er alle steder opstillet 

pavilloner som de eneste steder på matriklerne hvor der må ryges. 

 

Tilskudsordninger 
 
Der ydes ikke tilskud fra skolen til nikotinerstatning el. lign. 
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Hvilken form for hjælp vil du gerne have, hvis du skulle holde op med at ryge?  

 

Svar Antal Sats 

Hjælp og støtte fra arbejdsplads 3 12,5 % 

Rygeforbud på min arbejdsplads 1 4,2 % 

Hjælp og støtte fra min familie 3 12,5 % 

Hjælp fra min praktiserende læge 0 0 % 

Mulighed for at gøre det sammen med andre, der 
også vil holde op med at ryge 

2 8,3 % 

Hjælp fra andet sundhedspersonale 1 4,2 % 

Hjælp fra alternative behandlere f.eks. hypnose 1 4,2 % 

Ønsker ikke hjælp 4 16,7 % 

Rygestopkursus 4 16,7 % 

Nikotintyggegummi eller andre nikotinpræparater 5 20,8 % 

 
 
Tabellen ovenfor viser at der er 4 medarbejdere som ønsker rygestopkursus, mens 3 
ønsker hjælp og støtte fra arbejdspladsen. 
 

Uddannelse 

Skolens afdeling i Horsens har to uddannede rygestopinstruktører som ca. tre gange 

om året tilbyder rygestopkurser for medarbejdere og elever. 

På skolens andre afdelinger i Fredericia og Vejle er der ingen uddannede 
rygestopinstruktører. 

6.5 Alkohol 

Alkoholpolitik 

 
Alkohol 

Der må sædvanligvis ikke drikkes alkohol i skole- og arbejdstiden. Man må ligeledes 

ikke møde påvirket op i skole eller på arbejde. Ved festlige lejligheder, f.eks. 

dimissioner, receptioner og lign. kan der dog serveres øl og vin. Ved grundforløbets 

translokation serveres ikke alkohol.  

Alkoholindtagelse ved mindre arrangementer aftales med den nærmeste leder. 

Ved overtrædelse iværksættes relevante tiltag i samarbejde med uddannelsesleder / 

nærmeste leder. 

 

Euforiserende stoffer – herunder hash 
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Euforiserende stoffer må ikke medbringes eller bruges i skole- og arbejdstiden. 

Man må ikke møde påvirket op i skolen eller på arbejdet. 

Ved overtrædelse iværksættes relevante tiltag i samarbejde med uddannelsesleder / 

nærmeste leder. 

 
Motivationen for den enkelte medarbejder til at nedsætte alkoholforbruget og 
gennemføre det 
 

Hvor vigtigt er det for dig at nedsætte dit alkoholforbrug?  

 

Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er slet ikke vigtigt og 10 er meget vigtigt. 

 

Svar Antal Sats 

0 35 61,4 % 

1 5 8,8 % 

2 9 15,8 % 

3 2 3,5 % 

4 0 0 % 

5 3 5,3 % 

6 0 0 % 

7 1 1,8 % 

8 2 3,5 % 

9 0 0 % 

10 0 0 % 

 
Tabellen viser at 2 medarbejdere vurderer at det er rimelig vigtig for dem at nedsætte 
deres alkoholforbrug, hvilket et 8 tal som svar indikerer. 

 

Hvis du besluttede dig for at nedsætte dit alkoholforbrug, tror du så, du kunne 

gennemføre det?  

 

Vurder det på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til, at du slet ikke tror, at det er muligt 

og 10 svarer til, at du skønner det vil være meget nemt for dig? 

 

Svar Antal Sats 

0 1 1,8 % 

1 0 0 % 

2 1 1,8 % 

3 0 0 % 

4 0 0 % 
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5 3 5,3 % 

6 0 0 % 

7 2 3,5 % 

8 5 8,8 % 

9 5 8,8 % 

10 40 70,2 % 

 
Tabellen ovenfor viser at 87,8 % af de medarbejdere som har besvaret spørgeskemaet, 
mener at det ville være nemt for dem at nedsætte deres alkoholforbrug, hvis de fandt 
det nødvendig. 
 

6.6 Motion 

Motionspolitik 
 

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens vil bidrage til at fremme sunde 

motion og bevægelsesvaner hos elever og medarbejdere. 

 

Motions- og bevægelsestiltagene tager udgangspunkt i elever og medarbejdere s 

ønsker, som kommer til udtryk gennem elevråd, de årlige fokusgruppeinterview og 

spørgeskemaer samt medarbejderorganer (MIO, MUS samtaler). 

 

Skolens fysiske rammer såvel indendørs som udendørs tilstræbes at fremme 

medarbejdere og elevers lyst til at bevæge sig i dagligdagen på skolen. 

 

 
 
Motivation for den enkelte medarbejder i forhold til at være fysisk aktiv og 
gennemføre det 
 

Hvor vigtigt er det for dig at være fysisk aktiv? 

Tænk på en skala fra 0 til 10, hvor 0 slet ikke er vigtig og 10 er meget vigtig. 

 

Svar Antal Sats 

0 0 0 % 

1 0 0 % 

2 1 1,8 % 
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3 1 1,8 % 

4 0 0 % 

5 6 10,5 % 

6 1 1,8 % 

7 10 17,5 % 

8 21 36,8 % 

9 8 14,0 % 

10 9 15,8 % 

 
 
Som man kan aflæse i ovenstående tabel vurderer 38 af de 56 medarbejdere der har 

besvaret spørgeskemaet, at fysisk aktivitet er vigtig for dem. De har svaret mellem 8-

10 på skalaen. 

 

Hvis du besluttede dig for at være mere fysisk aktiv, tror du så, du kunne gennemføre 

det?  

Vurder det på en skala fra 0 til 10, hvor 0 svarer til, at du slet ikke tror, at det er muligt 
og 10 svarer til, at du skønner det vil være meget nemt for dig? 

Svar Antal Sats 

0 0 0 % 

1 0 0 % 

2 0 0 % 

3 4 7,0 % 

4 4 7,0 % 

5 3 5,3 % 

6 8 14,0 % 

7 6 10,5 % 

8 12 21,1 % 

9 7 12,3 % 

10 13 22,8 % 

 
32 medarbejdere svarer mellem 8 og 10 på skalaen, på om de tror at det vil være 
nemt for dem at være mere fysisk aktive, mens ingen svarer at det vil være umuligt. 
 
Eksterne motionstiltag 
 

 Tilskud til eller 

aftaler om 
holdtilbud i ex. 
foreningsidrætter 

Motions- eller 

løbestævner etc. 

Firmaidræt 
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eller fitnesscentre 

Antal tiltag årligt i 
2012 

Skolen dækker 
tilmeldingsgebyr 

2 
Beringsstafetten 

(Horsens) 
Lillebælt 

halvmarathon 
(Fredericia) 

 

Antal 
medarbejdere, 
som deltager 

 Beringsstafet 50 
medarbejdere og 
elever 

 

Antal kilometer, 

antal timer 
ugentlig/pr.måned 

 

 

  

Total deltagelse i 
antal/ % af 
medarbejderstab 

   

 
Fysiske faciliteter i virksomheden 
 
Horsens afdelingen 
 
Baderum 3  Cykelskure 6 Badmintonbane 2 
Sportshal 1  Spinninglokale 1 Volleyballbane 1 

Siddebolde 25  Musikanlæg 3 
 
Vejle afdelingen 
 
Ingen opgørelse på nuværende tidspunkt 

 
Fredericia afdelingen 
 
Baderum 2  Gymnastiksal 1 
 
Transport til og fra arbejde 

 

 0 – 14 min. 
dagligt 

15 – 29 min. 
dagligt 

30 – 59 min. 
Dagligt 

1 time eller 
mere 

Antal 
medarbejdere 

38 12 5 2 

Total i %. 66 21 9 4 
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I denne opgørelsen ses andelen af besvarelserne i spørgeskemaet, hvilket udgør ca. 
halvdelen af skolens medarbejdere, hvorfor denne statistik ikke må anset som 
repræsentativ for skolens medarbejdere. 
 
6.7 Sundhedsprofiler 
 
Det er i øjeblikket ikke muligt for skolens medarbejdere at få foretaget en 

sundhedsprofil på skolen. 

6.8 Helbredskontrol ved natarbejde 

Dette punkt er ikke relevant da skolen ikke beskæftiger medarbejdere med natarbejde. 

6.9 Sundhedsforsikringer 

Skolen tilbyder på nuværende tidspunkt ikke sundhedsforsikringer til medarbejderne. 

6.10 Sundhed i øvrige værktøjer 

 
Det planlægges som et mål i skolens handlingsplan for sundhedsområdet, at sundhed 

fremover indgår i alle medarbejderudviklingssamtaler. 

 

Trivselsundersøgelser 
 

Der laves løbende MTU undersøgelse ift. medarbejdernes trivsel på arbejdspladsen, og 

denne bruges bl.a. til prioritering af sundheds- og trivselstiltag via 

arbejdsmiljøudvalget. 

Derudover vil der årligt blive afviklet fokusgruppeinterview samt udsendes 

spørgeskemaer omkring sundhed til alle skolens medarbejdere. 

7. Prioritering 

 

Nedenstående prioritering er fremkommet i et samarbejde mellem skolens ledelse og 

projektmedarbejderne på baggrund af spørgeskemaerne omkring selvvurderet helbred 

og sundhed samt fokusgruppeinterview. Vi har valgt at prioriterer områderne Motion, 

Kost og Rygning, da disse optræder hyppigst i forbindelse med de udsendte 

spørgeskemaer og de afviklede fokusgruppeinterview. Trivselsområdet arbejdes der 

løbende med i skolens MIO, og derfor indgår trivselsområdet primært i deres arbejde. 
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Emner 
 

Medarbejder 
interesse 

Myndigheds-
interesse 

Omdøm-
me 
/ brand 

Implemente-
rings 
omkostninger 

Drifts-
omkost-
ninger 

Omfattet 
af  
politik/ 
værdier 

Prioritet 

Kost 
 X X X  X X 3 

Rygning 
 
 
 

X X X  X X 4 

Alkohol 
 
 
 

     X  

Motion  
 
 
 

X X X X  X 2 

Trivsel 
 
 
 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

 
X 

 
X 

 
1 

 

8. Vurdering og prioritering 

 
Vurderingen og prioriteringen er fremkommet på baggrund af det analysearbejde som 
projektmedarbejderne har forestået i foråret og sommeren 2012, på baggrund af 
spørgeskemaer og fokusgruppeinterview. 
Efter analysearbejdet er prioriteringen fremkommet i et samarbejde med skolens 
ledelse. 

9. Opfyldelse af mål og handlingsplan 

 

Rapportering om status og opfyldelse af mål 
 

Mål Handleplan Status 

At alle undervisere 
har mulighed for 
makkerskab med en 
kollega 

Fortsat opfølgning 
på makkerskab 

Er igangsat på alle afdelinger 

At alle medarbejdere 
en gang årligt 

Årlige MUS 
samtaler 

Er en del af den daglige drift. 
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10. 
Mål 
og 

tilbydes MUS 
samtale 

At mindst 5 
medarbejdere hver 
gang deltager i 
zumbaundervisninge
n 

Ugentlig 
zumbaundervisnin
g 

Forventes igangsat via 
personaleforeningen i foråret 2013 

At mindst 5 
medarbejdere hver 
gang deltager i 
spinningundervisning

en 

Ugentlig 
spinningundervisn
ing i Horsens 

Forventes igangsat i starten af 2013 

At medarbejderne 
benytter de opsatte 
pauseøvelser i 
forbindelse med 
kopirummene. 

Opsætning af 
pauseøvelser i 
kopirum m.m. 

Forventes implementeret i foråret 
2013 

At medarbejdere og 
elever dagligt 
benytter de 
opstillede 
pauseaktiviteter. 

Opsætning af wii 
konsoller og 
bordfodbold på 
alle afdelinger 

Forventes etableret i foråret 2013 

At der mindst 

tilmeldes 40 
medarbejdere og 
elever til Berings-
stafetten 

Årlig 

motionsstafet for 
medarbejdere og 
elever 

Er en del af den daglige drift 

At de minimum er 20 

tilmeldte til et 
kostforedrag 

Afholdelse af et 

kostforedrag 

Forventes afviklet i foråret 2013 

At der kontinuerligt 
arbejdes med et 
sundt og varieret 
kantineudbuddet 

Løbende møder 
mellem 
kantineudbyder 
og kantineudvalg 

Er en del af den daglige drift 

At passiv rygning 
ikke er en gene for 
medarbejderne 

Analyse arbejde af 
problemer 
omkring passiv 
rygning 

Iværksættes medio 2013 

At mindst 40 % af 
deltagerne på 
rygestopkurserne er 
røgfri efter 3 
måneder 

Rygestopkurser Tilbydes løbende som en del af den 
daglige drift. 
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handlingsplan 

Mål Handling Ansvarlig Tidsplan 

At alle undervisere har 
mulighed for 
makkerskab med en 
kollega 

 
 

At tilbyde 
Makkerskab til 
alle undervisere 

Medarbejdere – 
Uddannelsesleder 

Evalueres løbende 

At alle medarbejdere 
en gang årligt tilbydes 

MUS samtale 

Afvikling af MUS 
samtaler med 

alle 
medarbejdere 

Uddannelsesleder  

At mindst 5 
medarbejdere hver 
gang deltager i 
zumbaundervisningen  

Tilbud om gratis 
zumba for 
medarbejdere 

Personaleforeningen/ 
Ledelsen 

Evalueres medio 2013 

At mindst 5 
medarbejdere hver 
gang deltager i 
spinningundervisningen 

Tilbud om 
spinning for 
medarbejdere 

Personaleforeningen/ 
Ledelsen 

Evalueres medio 2013 

At medarbejderne 

benytter de opsatte 
pauseøvelser i 
forbindelse med 
kopirummene. 

Opsætning af 

ideer til 
pauseøvelser i 
kopirum og 
andre lokaliteter 
på afdelingerne 

Sundhedsgruppen Evalueres medio 2013 

At medarbejdere og 
elever dagligt benytter 
de opstillede 
pauseaktiviteter. 

Opsætning af Wii 
og bordfodbold 
på alle afdelinger 
 
 

Ledelsen/ 
Sundhedsgruppen 

Evalueres ultimo 2013 

At der mindst tilmeldes 
40 medarbejdere og 

elever til Berings-
stafetten 

Tilbud om 
motionsløb 

(ex. 
Beringsstafetten, 
Lillebælt 
halvmarathon) 

Sundhedsgruppen / 
Motionsundervisere 

Evalueres september 2013 

At de minimum er 20 
tilmeldte til et 
kostforedrag 

Afholdelse af et 
kostforedag for 
både 
medarbejdere og 
elever 

Sundhedsgruppen Evalueres efter afviklingen 
af kostforedraget 
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At der kontinuerligt 
arbejdes med et sundt 
og varieret 
kantineudbuddet 

Arbejde med 
kantineudbuddet 
via 
kantineudvalg 

Kantineudvalg / 
Sundhedsgruppen 

Evalueres løbende af 
kantineudvalget 

At passiv rygning ikke 
er en gene for 
medarbejderne 

Analyse af 
problemer 
omkring passiv 
rygning 

Sundhedsgruppen Evalueres ved næste 
spørgeskemaundersøgelse 
i 2013 

At mindst 40 % af 
deltagerne på 
rygestopkurserne er 

røgfri efter 3 måneder 

Tilbud om 
rygestopkurser 
til medarbejdere 

og elever 

Sundhedsgruppen / 
Rygestoprådgivere 

Evalueres ultimo 2013 


