
Professionel kapital og stress 

Baggrund: Lemvig Gymnasium 
fik i 2016 afdækket skolens 
professionelle kapital. Et meget 
godt resultat, hvilket vi gerne 
ville bruge til at tage en snak om 
hvad der lykkes og hvad der kan 
gøres bedre. 



Fokus for det videre arbejde 

Uddybende undersøgelse 
• Hvad er stress? Hvornår oplever medarbejdere 

stress, og hvad udløser stress i hverdagen? 
• Hvad får en arbejdsdag til at lykkes? 
• Hvad vil det sige at støtte hinanden i forhold til 

kerneopgaven? 
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Hvad stresser? 

• Rettearbejde – griber ind i balancen mellem arbejde og 
privatliv 

• Afbrydelser fra dagligt skema. En udfordring at skabe flow og 
forudsigelighed i hverdagen. Det skal være mere overskueligt 
at være gymnasielærer 

• Spidsbelastningsperioder 
• For korte deadlines/dårlig planlægning kombineret med 

komplekse opgaver 
 



Den gode arbejdsdag 

 

Markant overvægt af svar a la:  
 

NÅR UNDERVISNINGEN LYKKES  OG ELEVERNE LÆRER 
NOGET 

 
• Feedback fra elever 
• Stemningen på lærerværelset og den gode kollegasnak 
 



Hvad skal vi have mere af? 

 
• Åbenhed, gennemsigtighed ift. beslutninger 
• Anerkendelse, opbakning til de almindelige 

undervisningsopgaver 
• Fast skema, passe på skæv arbejdsfordeling 
• Fælles opbakning til pædagogiske initiativer – fodslaw 
• Passe på at pauserum og arbejdsrum ikke flyder sammen 
• Ro om kerneopgaven og tid til at implementere nye tiltag 
• Ikke færre sociale arrangementer 
 



Alle medarbejdergrupper er en del af holdet 

På en skole kan det være en særlig udfordring at få alle 
medarbejdergrupper til at se sig selv som en del af de 
overordnede mål: At skabe dygtige og livsduelige elever  
 
Centralt for os: Hvordan skabes der bevidsthed om alle 
medarbejdergruppers bidrag til opfyldelse af skolens 
kerneopgave? 



Fusion 2013 – én skole, ét fællesskab 

• Fælles morgensamlinger, fællesarrangementer, fester, dimission 
og andre traditioner 

• Ét lærerværelse 
• Ingen ”afdelinger” 
• Administrativ integration (skemalægning, eksamen, sekretærer, 

ledelsesopgaver) 
• Nærhed, gennemsigtighed og fællesskab 
• TAP tages med på ledelsesmøderne 
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