
Rapport til GL vedr. støtte til projekt Attraktive Arbejdspladser 

under overskrifterne: 

Indflydelse, organisering og planlægning, kommunikation 

Skole: VUC Aarhus 

 

Formål som det er formuleret i skolens ansøgning til GL: 

1. At udvikle arbejdsglæde og et godt arbejdsmiljø i HF-afdelingen, så medarbejderne 

oplever trivsel og kvalitet i arbejdet og samarbejdet. 

2. At inddrage alle i skabelsen af ’nye vaner’ og forbedret kommunikation og samarbejde. 

3. At skabe en klar, (forenklet?) struktur og drøfte gensidige forventninger. 

4. At have fokus på det, der virker, og det vi kan gøre noget ved, samt at acceptere vilkår, 

som svært lader sig ændre. 

Forudsætning: Ansøgningen til GL blev indgivet i november 2010. Anledningen var, at skolens 

HF-afdeling havde besluttet at rådføre sig med et konsulentfirma om, hvordan HF-afdelingen 

kunne forbedre trivsel, kommunikation, mødekvalitet m.m. 

Forhistorien var i korthed, at HF-lærerne i GL-regi i foråret 2010 i et 40 sider langt dokument 

formulerede en række kritiske udsagn til ledelsen om skolens måde at håndtere en lang række 

konkrete problemer på.  

Dette skete som følge af for det første flere års opsparet lærer-misfornøjelse med afdelingens 

manglende opfølgning på problematiske trivsels- og arbejdsvilkår rejst af TR og rejst i diverse 

udvalg: trivselsudvalg/reformopfølgningsudvalg, organisationsudvalg; de samme 

problematiske trivsels- og arbejdsvilkår var aflæselige i MTU-2009-undersøgelsen og det på 

trods af formuleret stresspolitik i skolens officielle personalepolitik. 

For det andet et ugelangt it-nedbrud (FirstClass), som efterfølgende blev klassificeret som 

force majeure, skønt skolen senere vedgik at nedbruddet var sket som følge af forkert opsat 

back up, men fra ekstern leverandør; derfor blev det efterfølgende fra ledelsen meddelt i et 

Ugebrev, at der ikke kunne udløses kompensation til de mange lærere, hvis arbejdsvilkår i en 

periode blev stækket eller umuliggjort – bl.a. som følge af tab af data (afleverede opgaver, 
rettede opgaver, undervisningsmaterialer m.m.). 

De 40 sider var struktureret i følgende vældig mange konkrete indsatsområder: 

 Samarbejdskultur: herunder kommunikation, mødekultur, udvalgsstruktur 

 Arbejdsforhold: herunder overarbejde, løntimer, efteruddannelse, skema 

 Rengøring, kantineforhold 

 IT 

 Studieaktivitet – registrering, regler, håndhævelse af regler 

 Fysiske rammer – lokaler, tavler, midlertidige pavilloner …, flere adresser, 

kælderlokaler, manglende gruppe- og team-lokaler, manglende lokaler til tutorsamtaler 

m.m., manglende plads på lærerværelserne, manglende arbejdspladser, indeklima 

m.m. 

 Forholdet medarbejdergrupperne imellem 

 Ønsker om indflydelse på mål, strategi og fremtid 

 Positive og begejstrede indlæg om det, der er godt på VUC Aarhus. 

Det er nu over 2 år siden, og de indsatsområder som der dengang blev peget på, og fra 

lærergruppearbejder på et fællesmøde givet konstruktive forslag til løsninger på, - disse 
indsatsområder er for manges vedkommende forbedret væsentligt. 



Set i bakspejlet udløste de 40 sider på den ene side en accelereret indsats fra ledelsen for 

forbedringer – fortrinsvis hvad angår fysiske rammer, it, modtagelse af nye medarbejdere 

m.m. På den anden side blev der indforskrevet konsulenthjælp til forbedring af bl.a. 

kommunikation og organisation. To konsulenter fra firmaet Human Act blev udvalgt til 

opgaven. 

Denne konsulenthjælp har i efteråret 2010 og lidt ind i januar 2011 fortrinsvis bestået i 

coaching af ledergruppen trods oprindelig enighed i den sparringsgruppe, der udvalgte 

konsulenterne, om følgende: ”Der er ikke tale om coaching af enkeltgrupper, men et blik for 

hele hf-afdelingen.” (citat fra referat fra sparringsgruppens 2. møde d. 16. september 2010). 

Derudover har konsulenterne kun overværet enkelte faggruppemøder, et GL-møde, et HF-

afdelingsmøde samt i beskedent omfang bevæget sig rundt i personaleområderne, hvor de har 

haft uformelle kontakter med diverse lærere. I januar 2011 havde de et møde med skolens 

rektor Preben Clausen og de daværende HF-inspektorer. 

 

Konsulenterne har delvis i samarbejde med sparringsgruppen udformet et survey, som lærerne 

har besvaret og også haft lejlighed til at kommentere. Konsulenterne har ”reflekteret” over 

resultaterne på skrift til hele HF-lærerkollegiet. Her er det opfattelsen hos HF-lærerne at 

konsulenterne decideret fejllæste og drog konklusioner på baggrund af surveyet og deres 

observationer, som der ikke var belæg for. Fx denne passus i konsulenternes ”refleksioner”:  

• ”Vi har en hypotese om, at der er en mindre gruppe medarbejdere, som ikke trives og er 

utilfredse. Vi kender ikke årsagerne til dette, eller om det er en gruppe eller 

enkeltindivider, men det ville betyde meget for arbejdsmiljøet generelt, hvis disse 

konflikter blev løst. Vi har indtryk af, at der er berøringsangst kolleger imellem ift. at sige 

noget til hinanden, hvis nogle bliver for skarpe i tonen i skrift eller tale.” 

Konsulenterne har ligeledes i samarbejde med sparringsgruppen tilrettelagt tre møder i 

”fakulteterne”, hvor lærerne i forskellige grupper har skullet drøfte fx forandringsparathed og -
modstand, alt sammen under overskriften: ”nu skal der ses fremad”. 

Konsulenterne blev fra start af i nogen grad mødt med misbilligelse dels på grund af surveyets 

uklare udformning, dels på grund af nogle i de flestes øjne useriøse øvelser som lærerne skulle 

involvere sig i, - sidst, men ikke mindst på grund af en utvetydigt afstandtagende attitude i 

forhold til det kritiske potentiale og den kritiske holdning, som de 40 sider var udtryk for. Den 

ene konsulent mente fx, at de 40 sider skulle fjernes helt fra skolens platform, dvs. gøres 

utilgængelig. I samme illegitimerende ånd blev det af konsulenterne fremført at ”HF-lærerne 

skulle bestræbe sig på en adfærd der fremmer tillid. Og at det kan indebære at man skal 

opsige sine abonnementer på ideer, der fastholder tanke- og adfærdsmønstre som ikke er 

konstruktive for et frugtbart arbejdsliv.” citat fra konsulent på fakultetsmøde d. 28. februar 

2011.    

Det et vanskeligt at afgøre konsulenternes indflydelse på processen/forløbet ”Projekt 

Arbejdsliv”, men i betragtning af de mange ufuldkommenheder og fejl i deres arbejde, kan 

man i bedste fald sige ingen – i værste fald negativ, jf. deres bidrag til mytedannelsen om en 

mindre gruppe utilfredse medarbejdere, der oven i købet tilskrives manglende forståelse for 

nødvendige forandringer. 

Ledelsens medlemmer ytrer sig dog positivt m.h.t. konsulenternes rolle over for dem. Fx 

skriver ledelsen i januar 2011 i HF-avisen (et info-organ fra ledelse til HF-lærere på VUC 

Aarhus): ”Undervejs gennemgår vi tre ledere et coaching-forløb, som vi indtil videre har fået 

rigtig meget ud af.” Derudover er resultaterne af disse coachings ikke medarbejderne bekendt. 

Projekt Arbejdsliv på VUC Aarhus er karakteristisk derved, at den ikke har været entydig, 

eftersom den løbende er krydset af mange andre begivenheder, der mere eller mindre er 

såkaldt eksternt betingede: det drejer sig om HF-afdelingens ekspansion, som er foregået i et 

ekstremt tempo netop i samme tidsrum med ansættelse af 60-75 nye kolleger i lærergruppen. 

Det siger sig selv, at alle spørgeskemaer altid er sendt til det til enhver tid samlede HF-



lærerkollegium: nyansatte, løst ansatte, fastansatte. Det er konsulenternes survey, det er de 

MTU- og APV-evalueringer, der er gennemført mere eller mindre parallelt med 

arbejdslivsprocessen, og det er den afsluttende evaluering af Projekt Arbejdsliv der blev 

gennemført i november 2011. 

Samtidig med alle disse løbende evalueringstiltag er HF-afdelingen blevet omorganiseret i tre 

mere eller mindre selvstændigt fungerende underafdelinger (HF-e + flex, GS og HF-klasser) – 

hver med sin hhv. uddannelseschef og uddannelsesleder og mere eller mindre fysisk adskilt på 

flere adresser i Aarhus; HF-studievejledningen (der på et VUC er en langt større medspiller i 

hverdagen end på de øvrige gymnasiale skoler) er uden forhandling blevet omstruktureret; alle 

lærere er blevet ”fordelt” på nye ”nærmeste ledere”; alle læreres arbejdsliv er således omlagt 

af mange andre årsager end dem der kan tilbageføres i de processer der er foregået i Projekt 

Arbejdsliv. 

Derfor kan der faktisk ikke siges ret meget om, hvorvidt Projekt Arbejdsliv isoleret set har 

ændret betingelserne for HF-lærernes trivsel på VUC Aarhus. Med den voldsomme vækst i 

antallet af lærere er det også klart at Projekt Arbejdsliv nødvendigvis er overhalet indenom af 

andre ”kaotiske” (dvs. forandrings-) tilstande, hvorfor indsigten i netop dette forløbs 

forudsætninger og forhalede udviklingsveje sikkert og forståeligt nok er minimal hos rigtig 

mange af os lærere. 

Konklusionen må være 

1. at skolen uden tvivl har opprioriteret sin indsats for at imødekomme HF-lærernes 

ønsker om bedre arbejdsvilkår på en lang række konkrete områder, og det opleves 

positivt. 

2. at skolens ledelse og HF-lærerne hver for sig og sammen er blevet langt mere 

opmærksomme på, først og fremmest at autentisk og ærlig kommunikation er 

altafgørende, dernæst på, hvordan fx møder kan struktureres og forbedres i en 

samarbejdsproces, og denne ”bevidstgørelse” opleves som noget positivt, der på sigt 

kan bære frugt. 

3. at inddragelse af medarbejderne i en diskussion om fremtidige mål for skolens virke 

desværre ikke finder sted, og at skolens debatkultur generelt er blevet stækket. Dette 

opleves selvsagt som mistillid og dybest set respektløst. 

4. at områder som fx overarbejde og retningslinjer for skemalægning, efteruddannelse, 

studieaktivitets-håndtering som følge af punkt 3 ovenfor desværre stadig lader alt for 

meget tilbage i forhold til HF-lærernes ønsker og forhåbninger som de blev udtrykt i de 

40 sider for mere end to år siden. Her er ikke sket noget dybtgående for HF-afdelingen 

som helhed, kun utilstrækkelige eller skibbrudne forsøg. Men lærerne forsikres fortsat 

om, at der arbejdes på sagerne vedr. overarbejde, skemalægning og 

studieaktivitet/fastholdelse, og det skal nævnes, at der er variation i, hvorledes 

ledelsens håndtering af disse forhold opleves fra underafdeling til underafdeling. 

5. at ingen af de nævnte forandringsprocesser og ej heller processen vedr. det GL-

støttede Projekt Arbejdsliv grundlæggende har invalideret de områder af arbejdslivet, 

som hele tiden har været behæftet med positive og begejstrede lærer-fornemmelser: 

undervisningen, kontakten med kursisterne, det kollegiale faglige og fagdidaktiske sam- 

og udviklingsarbejde. Den kulturelle kapital anses derfor i lærergruppen som intakt og 

som et muligt arnested for opbygningen af respekt for en kritikkens infrastruktur på 

VUC Aarhus. 



Ledelsens kommentarer til konklusionerne i Rapport vedrørende projekt 

Arbejdsliv, udarbejdet af GL VUC Aarhus: 

 

VUC Århus har de seneste år været igennem en voldsom forandringsproces. Antallet af 

ansatte i HF-afdelingen var i skoleåret 2006-07 101 lærere. Vi er pt. 185 HF-lærere. 

Det er en stigning på 83 %. Dette er sket samtidig med at vores tilbud også har været 

under forandring. Vi har nu en stor Flex-aktivitet, GS- kurserne har oplevet en stor 

vækst og her har særligt sommerkurserne været en udfordring. Endelig udbyder vi nu 

også HF2. 

 

Disse forandringer har været en kolossal udfordring for skolen. Det var aldrig gået uden 

et meget dedikeret, fagligt kompetent og fleksibelt lærerkollegium, der gennem hele 

processen har formået at sikre, at der aldrig har været skabt tvivl om fagligheden som 

omdrejningspunkt på skolen, samtidig med at den voksenpædagogiske tilgang til vores 

kursister er blevet fastholdt. 

 

Vores arbejdslivsprojekt udspringer af, at der i løbet af denne proces har været ting, 

der kunne have været gjort mere hensigtsmæssigt, og det gik desværre ud over den 

generelle trivsel. Vi har i løbet af projektet været igennem nogle svære overvejelser, 

både sammen som skole, og også hver for sig som medarbejdere og ledelse. Det er 

vanskeligt at vurdere, hvor meget konsulenterne reelt har bidraget til denne proces, 

men det ændrer dog ikke ved, at der undervejs er blevet truffet nogle ret vidtgående 

beslutninger. 

 

 HF-afdelingen er blevet delt op i tre underafdelinger. Formålet har været at 

skabe større nærhed mellem medarbejdere og ledelse, samt at give lærerne 

mulighed for ikke nødvendigvis hele tiden at skulle kunne favne det samlede 

mangfoldige tilbud på VUC Århus. 

 

 Der er i hver underafdeling etableret et udvalg. Formålet er her at skabe et 

nyt forum for medarbejderindflydelse. Det er vores ønske, at vi som skole får 

truffet de bedst mulige beslutninger, og det er vores opfattelse, at det bedst 

gøres i et samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. 

 

 Der er blevet ansat en AC-medarbejder. Formålet er at sikre en bedre 

planlægning af lærernes arbejdstid, således at overarbejdet bliver mindsket. 

 

Vi er glade for at lærerne generelt oplever disse tiltag som forbedringer.  

 

Derudover har skolen udformet en efteruddannelsesstrategi og forhåndsplanlægger nu 

lærerne med timer til efteruddannelse – hensigten er at få langt flere lærere aktiveret i 

forhold til efteruddannelse.  

 

Det er vigtigt for os, at lærerne har indflydelse på skolens overordnede strategiske 

beslutninger. Vi har i de sidste to år været i gang med et meget grundlæggende 

strategiarbejde. Set i bakspejlet har det været en noget langstrakt proces, og lærerne 

har været inddraget undervejs, men ikke tydeligt nok. Vi ser det dog som noget meget 

positivt, at der er et engagement og et ønske om at bidrage fremadrettet til dette 

arbejde. Håndtering og udbredelse af strategiprocessen er derfor noget, som vi i 

fællesskab skal blive bedre til at håndtere. 

 



Skolen har været igennem meget fundamentale forandringer og arbejdslivsprojektet 

har været et element i dette. Det har været en nyttig, men til tider også en meget hård 

proces. Vi betragter lærergruppens engagement og konstruktive bidrag som en meget 

vigtig forudsætning for at VUC Århus også fremadrettet står som en stærk 

uddannelsesinstitution med en meget væsentlig samfundsmæssig opgave med at 

bringe vores unge og voksne kursister videre på bedste måde.  

 

På ledergruppens vegne, 

 

Studierektor Susanne Dombernowsky 


