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År 0 - et arbejdsmiljøbelastet arbejdsår 

 

Stress 

Der er, som bekendt, startet en ny tidsalder i den danske folkeskole, hvor intet mere 
er, som det var. 

 

På arbejdsmiljøområdet har alle disse samtidige ændringer haft store og alvorlige 
konsekvenser for medarbejderne. 

 

Aldrig har HLF hørt om så mange lærere, der er stressede på grund af deres arbejds-
forhold. 

Og aldrig tidligere har HLF modtaget så mange arbejdsskadeanmeldelser, der handler 
om stressramte medarbejdere… 

 

Jeg har f.eks. hørt historier om lærere, der midt i en undervisningssituation ikke kun-
ne huske, hvor de var, eller hvad de lavede der. 

Jeg har talt med lærere, der rystende og grædende fortalte, at de overhovedet ikke 
kan klare arbejdet mere med de krav og arbejdsmængder, der nu er virkeligheden. 

Jeg har hørt historier om lærere, der har så lange undervisningsforløb, at de ikke en-
gang har haft mulighed for at komme på toilettet før efter 5-6 timer. 

 

Og jeg ved, at vi kun har set toppen af isbjerget. Mange fortæller, at de går rundt 
med stress-symptomer i højere eller mindre grad på grund af de nye arbejdsvilkår. 

 

APV viser problemerne, men løser dem ikke 

Der er lige blevet foretaget en APV særskilt for skoleområdet, og det ses da også ty-
deligt af denne, at det psykiske arbejdsmiljø for lærerne er stærkt udfordret – for nu 
at sige det pænt. 

For mange opgaver, der skal løses på for kort tid - 

Eller sagt med andre ord er der manglende balance i arbejdsmængden i forhold til 
den afsatte tid til denne. 

Det presser lærerne! I fakta-boksene er beskrevet, nogle symptomer på og konse-
kvenser af stress. 
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Det er rystende at opleve, hvad det gør ved os, når vi bliver alvorligt stressramt. 

Her er blot nogle af symptomerne: 

 Mangel på koncentration 

 Magter ikke noget 

 Græder for ingenting 

 Træt 

 Ugidelig 

 Har svært ved at tage sig sammen 

 Øget sygefravær 

 En kamp at komme ud af sengen 

 

Stress opstår, når vi udsættes for pres, krav, forventninger eller belastninger, som overstiger de evner, res-

sourcer og muligheder, vi har for at løse opgaven. 

 

Langvarig stresspåvirkning øger risikoen for en række alvorlige helbredsproblemer – herunder fysiske og psy-

kiske sygdomme – især åreforkalkning og blodpropper, forhøjet blodtryk, diabetes, migræne, psoriasis, mis-
brug, angst og depression. 

 

Stress er farligt, hvis du befinder dig i en mere eller mindre permanent stress-tilstand, hvor kroppen altid er i 

alarmberedskab, fordi belastningerne bliver ved med at være store, og du har aldrig mulighed for eller giver 

dig selv lov til at slappe af og hvile. 

 

De menneskelige og økonomiske omkostninger af stress er store. Sygedage, fysisk og psykisk lidelse, hospi-
talsophold, misbrug, pensionering. Stress kan ikke bare håndteres ved fif og smarte tricks. Det er en proces, 

der kræver en vedvarende indsats. 
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 Ovennævnte beskrivelser af stressens væsen og dens påvirkning af hele vores dag-
ligliv giver stof til eftertanke, og der må og skal ændres på de arbejdsforhold, der så 
åbenlyst og i så høj grad stresser lærerne. 

Derfor skal lederne, som de ansvarlige for arbejdsmiljøet på den enkelte skole og af-
deling, tage det meget alvorligt, når APV’en så massivt peger på den forøgede ar-
bejdsmængde som årsagen til, at lærerne oplever så ringe et arbejdsmiljø. 

Der skal hurtigt udarbejdes prioriterede handleplaner, som der SKAL handles på. 
Medarbejderne skal opleve, at der rent faktisk sker ændringer, der peger i den rigti-
ge retning mod et sundere arbejdsmiljø. 

Som det er beskrevet i fakta-boksen, kan konsekvenserne af manglende indsats på 
området blive meget alvorlige både for den enkelte medarbejder, men så sandelig 
også for Helsingørs folkeskoler. 

 

Arbejdspladserne 

Da vi mødte ind i august til et nyt skoleår, var det med en formodning om, at der 
ville være faste arbejdspladser klar til lærerne på skolerne. 

Men vi blev klogere. Kommunens leverandør kunne ikke overholde den indgåede af-
tale, så de fleste lærere måtte forberede sig alle mulige og umulige steder de første 
mange uger af skoleåret. 

Efterhånden blev arbejdspladserne dog etableret og lærerne har taget godt imod 
dem. 

Tilbage står dog nu, at der på de enkelte arbejdspladser mangler computere, der 
overholder Arbejdstilsynets skærmbekendtgørelse. 

 

 


