
A.A. Service & Transport Danmark A/S - APV Skema Navn: Susanne Ranthe Periode: 29.11.2012
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Bemærkninger

1. Fysiske forhold      Sæt kryds
1.01 Temperatur x varmt og koldt på de forkerte årstider. Håber der er styr på fyret/varmen om vinteren, så man ikke skal sidde med mega meget tøj!

1.02 Trækgener x

1.03 Luftkvalitet (evt. støv, lugt, tobaksrøg) x dårlig ide at placere lab indendørs og i arkivrum

1.04 Blænding eller spejling i PC skærme x

1.05 Arbejdsbelysning x sol fra dørparti kan være generende om formiddagen

1.06 Mulighed for dagslys x større vinduer mod togbanen

1.07 Lokalets akustik x

1.08 Støj fra personer, udstyr eller ventilation x vores computere der er gamle støjer meget

1.09 Velfærdsforanstaltninger (toiletter, spisesteder mm) x der bliver ikke holdt orden og næsten ingen rengøring UDDYBENDE KOMMENTAR OBLIGATORISK

1.10 Andet vedrørende fysiske forhold

2. Ergonomiske forhold      Sæt kryds
2.01 Omfanget af skærmarbejde i løbet af dagen x

2.02 Arbejdsstillinger x

2.03 Mulighed for variation i arbejdsstillinger x

2.04 Pladsforhold på arbejdspladsen x meget trængt med plads men hvor skal vi så være?

2.05 Varigheden af koncentreret indtastningsarb. eller med mus pr. dag x

2.06 Mulighed for underarmsstøtte ved musearbejde x

2.07 Mulighed for indstilling af bord, stol og skærm x

2.08 Tunge løft x

2.09 Andet vedrørende ergonomiske forhold x ny kontorstol

3. Psykosociale forhold      Sæt kryds
3.01 Arbejdskrav x

3.02 Passende variation i arbejdet x

3.03 Arbejdsmængde og arbejdstempo x

3.04 Arbejdstidens placering og længde x

3.05 Arbejde ved computeren (brugervenlighed/kendskab) x

3.06 Forstyrrelser i arbejdet x

3.07 Mulighed for indflydelse x

3.08 Udviklingsmuligheder x kurser for at dygtiggøre sig

3.09 Anerkendelse for veludført arbejde x mangler
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3. Psykosociale forhold      Sæt kryds
3.10 Information og kommunikation x skal være bedre

3.11 Faglig støtte fra ledelsen x jeg tager kontakt til revisor ved spørgsmål

3.14 Samarbejdet mellem afdelinger x

3.15 Mobning/chikane x

3.16 Retfærdighed på arbejdspladsen x

3.17 Tillid på arbejdspladsen x

3.18 Kontakten med kunder/brugere/borgere x

3.19 Vold og trusler om vold x

3.20 Jobusikkerhed x

3.21 Andet vedrørende psykosociale forhold x

4. Kemiske og biologiske forhold      Sæt kryds
4.01 Hygiejne og kvalitet af rengøring x klamt UDDYBENDE KOMMENTAR OBLIGATORISK

4.02 Farlige stoffer og materialer (kemikalier) x utilpas med lugte fra arkivrum

4.03 Fugt og skimmelsvampe x

4.04 Andet vedrørende kemiske og biologiske forhold x

5. Ulykker      Sæt kryds
5.01 Risiko for fald x

5.02 Anden risiko for ulykker x

5.03 Førstehjælp- og brandslukningsudstyr x

5.04 Nødplaner ved ulykker og brand x

5.05 Andet vedrørende ulykker x

6. Andet      Sæt kryds
6.01 Viden og holdning til arbejdsmiljø x

6.02 Din vurdering af fraværet i din afdeling x

6.03 Din vurdering af arbejdsmiljøets betydning for fraværet x

6.04 Hvad mener du om indsatsen i forhold til fravær x

6.05 Introduktion og oplæring af nye medarbejdere x ikke relevant mht. kontor, skal være bedre med chaufførerne

6.06 Arbejdsmiljøforhold for gravide x

6.07 Arbejdsmiljøforhold for unge under 18 år x

6.08 Andet x

Skemaet sendes til lai@aaservice.dk efter endt udfyldelse



Analyseskema/konklusion på APV skemaet

Helt iorden Kan forbedres Bør ændres Skal ændres Ikke relevant

Diagram Fysiske forhold 3 5 0 1 0

Helt iorden Kan forbedres Bør ændres Skal ændres Ikke relevant

Diagram Ergonomiske forhold 6 2 0 0 1

Helt iorden Kan forbedres Bør ændres Skal ændres Ikke relevant

Diagram Psykosociale forhold 11 3 0 0 5

Helt iorden Kan forbedres Bør ændres Skal ændres Ikke relevant

Diagram Kemiske/Biologiske forhold 0 1 0 1 2

Helt iorden Kan forbedres Bør ændres Skal ændres Ikke relevant

Diagram Ulykker 4 0 0 0 1

Helt iorden Kan forbedres Bør ændres Skal ændres Ikke relevant

Diagram Andet 4 1 0 0 3

Analyse på APV Susanne Ranthe
29.11.2012
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Hvordan vurderer du selv din APV?

Susanne Ranthe

29.11.2012

Tilsvarende til følelsen

Eventuelle bemærkninger:

Agenda

5 punkter forbedret - "skal ændres" er dog ikke udbedret - målsætningen for næste år! 1 Sidste APV APV

Se resume 2 Fælles evaluering af skemaet (se også side 3) APV

Se resume 3 Problemstillinger/Løsningsforslagene APV

Se resume 4 Handlingsplan APV

Susanne har gennemlæst manualen og opdatererer elektronisk 5 Styringsmanualen/Audit OHSAS:18001

Ikke relevant 6 Kontrol af udstyr og hjælpemidler OHSAS:18001

Ingen i perioden - vist hvordan indberetning kan laves elektronisk 7 Afvigelsesrapporter og Nær ved hændelser OHSAS:18001

Skrevet op til: Excell, Kreditor- & likviditetsstyring samt debitorstyring i foråret sommer, efteråret 2013 8 Kursusplaner/ønsker 2013 MUS

Kommer med oplæg i 3 punkter (vedlægges ansættelseskontrakt) 9 "Verdens bedste arbejdsplads" MUS

Opstiller ikke 10 Sikkerhedsorganisationen valg i 2013 OHSAS:18001

A. Drøftelse om mulighed for Julie som rengørings-/kontorhjælp (PA/HA vender tilbage) 11 Diverse

B. Drøftelse om lønforhold (PA/HA vurderer muligheden efter endeligt saldobalance foreligger)
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SAMLET APV RESULTAT! 



Resume:
Opfølgning Ansvarlig Udført

1.01 Gulvvarme fungerer nu - der laves eftersyn på varmepumpen i foråret april PA

1.03/2.04/4.02 Ventilation må ikke slukkes - der foretages oprydning på arkivet (nye mandskabsskabe) feb. PA

1.05/1.06 Imødekommes ikke i første omgang - der overvejes at indkøbe persienner til døren ud til pladsen til sommer Obs. Obs.

1.08 Computere udskiftes ved lejlighed - er specielt et problem for stationen ved Per og Susanne Obs. Obs.

1.09 Der laves ansvarsområder for de ansatte: Per-Toilet, Lars-Støvsuge, Susanne-Køkken, Henning-Vaske gulv, Kim-Opvaskemaskine Alle Alle

2.09 Bevilliget indkøb af ny kontorstol ved behov SMR SMR

3.08 Kursusplan kommer fra Østjysk Kompetence Center.  Det skitserede var umiddelbart fyldestgørende og relevant for SMR HA HA

3.09 PA/HA er opmærksom på problemstillingen - vanskeligt at "måle" pga individuelt behov men et punkt som har stor betydning for ledelsen næste APV Alle

3.10 Behov for at understrege at kommunikationen bør ske til den pågældende selv - fokusområde som behandles på weekendtur HA Alle

6.05 SMR gennemlæser OHSAS styringsmaualen og kommer evt. med forslag til forbedringer - HA vurderer på om der kan gøres yderligere HA/SMR HA



Resume:
Bør ændres Skal ændres Kommentar fra skema Opfølgning Ansvarlig Udført

Hygiejne og kvalitet af rengøring utilpas med lugte fra arkivrum


