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Slutrapport vedrørende Attraktive Arbejdspladser
Hermed en rapport om forløbet af Attraktive Arbejdspladser pa Herlufsholm Skole, som GL gav et
tilskud til at gennemføre (Tværgående drøftelser af roller og kompetencefordeling/Dialog
forumlbilag 1).
Efter en række drøftelse i samarbejdsudvalget blev det besluttet at gøre deltagergruppen sa bred
som muligt, idet skolen jo har elever fra 6.klasse til 3g
i gruppen indgik saledes udover
gymnasielærer ogsa grundskolelærere, sekretærer, IT-gruppe og ansatte på skolens kostafdelinger,
m.v. (vi benævnte gruppen “Berlin-gruppen”, idet vi i september foretog en studietur til Berlin for
hele denne gruppe, som er direkte ansat under rektor) i alt 85 personer.
Vi indkaldte hele gruppen til to møder i november (28.11) og december 2010 (13.december), hvor
vi lagde op til gennemgang af plan for projektet, mal og midler samt et udkast til en køreplan og
endelig ogsa et forslag til hvorledes der skulle arbejdes videre og konkluderes (bilag 2).
—

Outcome af mødet den 13. december var en række referater fra de gruppedrøftelser, der fandt sted
der, og hvor grupperne havde peget pa centrale omrader som kunne ses på både positive og
negative forhold blev fremdraget (et eksempel herpa er vedlagt som bilag 3).
—

Som konsekvens heraf bearbejdede SU hele materialet og søgte at fa det samlet i nogle
hovedsynspunkter ikke forstået pa den made at vi tog alt med, men for at sikre en realistisk form
blev det hele koncentreret i 4 hovepunkter (bilag 3a), som der derefter blev lagt til yderligere
drøftelser i faggrupper, teams, søjleudvalg, andre udvalg, mm det var frivilligt om man ønskede at
komme med input. Der kom input fra 10 udvalg eller lignende.
—

Derefter blev dette materiale endnu engang drøftet og sorteret i SU- og der blev udarbejdet dels en
arbejdsform, dels arbejdsspørgsmål (bilag 4).
Og endelig blev der indbudt til at deltage aktivt i dialogfora. Ledelsen stillede med 3
repræsentanter, medarbejdersiden med 9 repræsentanter pr. dialogmøde. Der blev afholdt 2
heldagsmøder (på et nært liggende hotel) og resultatet er som kan aflæses af bilag (5).
—

Sidste fase var at indstillingerne til SU og derefter til rektor blev behandlet på et SU-møde og der
blev der taget stilling til alle forslagene og der blev konkluderet (idet rektor ved starten af mødet
gav udtryk for at en indstilling fra SU ville blive fulgt af ham) (bilag 6).
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Ved slutningen af skolearet og ved starten af næste skolear er implementeringen startet og vil
fortsætte.
De udgifter der har været forbundet med denne proces er aflønning i forbindelse med møder for alle
kolleger, ekstra betaling til SU-medlemmer pga. flere afholdte møder end normalt, fortæring ved
møder og dialogmøder.
Der har trods at det var vores intention ikke været afholdt møder med eksterne konsulenter eller
lignende.
Det er vores agt at pabegynde en fly proces i efteraret 2011, da det er vores vurdering at det har
været MEGET gavnligt for arbejdsmiljøet og arbejdsglæden pa skolen.
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