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AVU Helsingør

Jeg har passende
indflydelse på mit
arbejde

Stress eller
følelsesmæssigt
krævende arbejde

Detaljer

Handlinger

Ansvarlig

Åben fagfordeling.
Opgaver i udbud.

Vi laver i foråret forsøg med ønskeliste i
forhold til hold.

Robert

Mere basis undervisning.

Vi forsøger os allerede med FVUstarthold, men kan ikke oprette
yderligere hold, som ikke er økonomisk
bæredygtige.

Robert

Større fleksibilitet.

Hvad menes der mon med det??

Mindre papirarbejde
(dokumentation).

Skal jeg have uddybet…

Godt hvis vi kunne gøre mere for
sårbare kursister, fx rådgivning,
psykologi, sagsbehandler.

Vi har jo i dag både den almindelige
Robert
vejledning og den pædagogiskpsykologiske vejledning. Herudover har
vi efterhånden mange eksterne
kontakter, som vi kan henvise, og som er
ganske gratis for den enkelte at benytte.

Flere ressourcer til vejledningen på
AVU til kursister der har faglige
udfordringer.

Har vi desværre ikke mulighed for.

Robert

Holdene på AVU må ikke være større
end 25.

Det kan desværre heller ikke lade sig
gøre det ville jo i mange tilfælde så
betyde at vi ville have enten alt for lille
dubleret hold, eller to hold der var lidt
for små.

Robert

Status

1

Det faglige og
sociale miljø bandt
medarbejderne

Mulighed for at sende
prøvematerialet senere.

I dag har vi to afleveringsrunder, som
hver især ligger ca. 14 dage før en
eksamensperiode. Selvom vi nu sender
materialet elektronisk er det at
foretrække, at vi har lidt buffer i forhold
til at alle afleverer(!) og at materialet
skal tjekkes af leder. En god
håndsrækning til censorer at de har
materialet i god tid.

Robert

Ny skole: nyt fælles, centralt
lærerværelse or AVU og HF.

Yes!

Ledelsen

Længere frokostpause, fx 15 minutter. Vil jeg meget nødigt, da det jo samtidig
vil betyde, at skoledagene blev
tilsvarende længere.

Robert

Arrangere kursistarrangementer
sammen

Alle

Konkrete forslag har været:
Christiansborg – Lisa og Vibeke
Flakfortet – Guri, Bjarne, Lene
Kursistmotionsdag – Klaus, Robert
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