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Personalepolitikken er udarbejdet inden for rammerne af statens regler for samarbejds- og 

sikkerhedsudvalg og gældende overenskomster. Personalepolitikken respekterer kompetence-

fordelingen, som den kommer til udtryk i love vedrørende gymnasiet og hf. 

Personalepolitikken ligger desuden inden for de rammer, som de til disse love knyttede be-

kendtgørelser foreskriver. 

 

Personalepolitikken tilpasses løbende de regler, der gælder for selvejende institutioner under 

staten.  

 

Politikken tager afsæt i Solrød Gymnasiums Vision og Mission. Denne er at finde under menu-

punktet Om OS på skolens hjemmeside. 

 

 

 

 
 

 

 

Mål 

Personalepolitikken skal understøtte ledelsens og medarbejdernes fælles ansvar for at opfylde 

skolens mål, værdigrundlag og medarbejdernes tryghed og udvikling. 

 

Ledelse og medarbejdere er enige om at skabe en attraktiv arbejdsplads med fokus på ar-

bejdsglæde, initiativ, kompetenceudvikling, medindflydelse og gennemskuelighed. 

 

Med udgangspunkt i disse mål og værdier skal personalepolitikken bidrage til 
 

 at etablere åben og tillidsfuld kommunikation og samarbejde mellem ledelsen og 

gymnasiets medarbejdere og mellem alle grupper indbyrdes 

 at fremme de ansattes mulighed for faglig og personlig udvikling 

 at skabe en arbejdsplads med lige muligheder for alle og respekt for den enkelte 

 at skabe tryghed i ansættelsen 

 at skabe et sundt arbejdsmiljø – både fysisk og psykisk 

 at sikre forudsigelighed og gennemskuelighed i alle processer 

 at sikre medindflydelse for alle ansatte inden for de af lovgivningen fastlagte rammer 

 

 

Derfor vedtages følgende retningslinjer: 

 

Den grundlæggende målsætning - værdigrundlaget 

 

Solrød Gymnasium arbejder for at ruste eleverne bedst muligt 

på det faglige, det sociale og det personlige område. 

 

https://solgym.dk/vision-og-mission/
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Samarbejde 
 

Et velfungerende og udviklende samarbejde mellem ledelse og personale og samar-

bejde indbyrdes mellem personalegrupperne er afgørende for udviklingen af en at-

traktiv skole/arbejdsplads, der kan tilbyde undervisning af høj kvalitet. 

 

MIO 

På Solrød Gymnasium er medarbejderindflydelsesorganet (MIO) forum for information om og 

drøftelse af alle væsentlige forhold vedrørende skolens drift og udvikling. MIO skal understøtte 

og udvikle samarbejdet på hele arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder kan bidrage til at 

udvikle den fælles arbejdsplads. 

MIO består af repræsentanter for medarbejdergrupperne på skolen, jvf. forretningsordenen for 

MIO. 

 

Udvalg 

Skolens udvalgsstruktur udbreder ansvarsområder og samarbejdsmuligheder til forskellige 

afgrænsede områder: PRUF (Pædagogisk Råd og Udviklings Forum), Økonomi- og kursusud-

valg, Fællesudvalg, Festudvalg, Introudvalg, mv. Udvalgenes repræsentation er forskellig - 

afhængig af arbejdsopgaver.  

 

Dertil kommer en række arbejdsgrupper, der nedsættes ad hoc og løser forskellige opgaver i 

et skoleår (link til organisationsdiagram). 

 

Overenskomster 

Personalet ved Solrød Gymnasium er ansat ifølge overenskomst for de faglige organisationer. 

(GL, FOA, HK, 3F).  

 

 

Kommunikation 

 
Fyldestgørende, relevant, overskuelig og hensigtsmæssig kommunikation er en forudsætning 

for en effektivt arbejdende organisation. Det er en fællesopgave for ledelsen og alle medarbej-

dergrupper at udvikle en samarbejdsfremmende kultur, hvor dialogen foregår i en åben og 

tillidsfuld atmosfære. Der er enighed om, at al kommunikation gøres ud fra en bevidsthed om, 

at kommunikation er en vigtig faktor for et godt psykisk arbejdsmiljø.   

 

Opslag på sociale medier er indbefattet af denne regel. Det gælder ikke mindst af hensyn til 

skolens omdømme. Men det handler også om altid at styrke en tryg og positiv arbejdsplads for 

alle medarbejdergrupper, hvor vi både beskytter den enkeltes motivation og trivsel, samt til-

trækker kommende elever og kommende dygtige medarbejdere. 

 
Opmærksomheden henledes også på, at kritiske ytringer på sociale medier kan komme i kon-

flikt med den loyalitetsforpligtelse, man har over for sin arbejdsgiver. Ytringer på sociale medi-

er svarer til offentlige ytringer.  

https://solgym.dk/organisationen/
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Ledelsen informerer medarbejderne om skolens fremtid i de relevante fora og diskuterer vigti-

ge beslutninger, strategiske overvejelser, overordnede mål og handlingsplaner i en løbende 

dialog. 

 

Ledelsen har overordnet ansvaret for informationsformidlingen, og medarbejderne og tillidsre-

præsentanterne skal aktivt søge og give information. 

 

Ledelsen informerer medarbejderne via e-mail, Lectio, INFO og dueslag. Medarbejderne for-

pligter sig til at holde sig løbende orienteret via disse kanaler samt på Undervisningsministeri-

ets hjemmeside.  

 

Solrød Gymnasium har udførligt og i praktiske vendinger i et separat dokument beskrevet sko-

lens kommunikationspolitik. Medarbejderne er forpligtet til via dette dokument at gøre sig be-

kendt med skolens kommunikationspolitik.   

https://solgym.dk/wp-content/uploads/sites/249/2019/02/Intern-kommunikation.pdf
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Arbejdsmiljø 

 

Skolen fungerer bedst, når der er en god balance og respekt mellem elever og personale på 

skolen, de fysiske rammer for undervisningen (bygninger, udstyr, serviceniveau) og de aktivi-

teter der foregår på skolen (undervisning, arrangementer og forløb). Solrød Gymnasium er en 

aktiv organisation, understøtter personalets fysiske og psykiske arbejdsmiljø for at forbedre 

kvaliteten i skolens undervisningstilbud og i alle opgaver, der udføres på skolen. 

 

Arbejdsmiljøloven indeholder de generelle bestemmelser om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøloven 

er en rammelov, og de nærmere bestemmelser udtrykkes i en række branchevejledninger. 

Solrød Gymnasium følger branchevejledningerne for undervisning 

 

 

Sikkerhedsorganisationen og APV 

Sikkerhedsgruppen behandler alle spørgsmål vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, 

Hvert tredje år gennemføres en APV (arbejdspladsvurdering), der kortlægger evt. problemer i 

arbejdsmiljøet, beskriver de fysiske og psykiske problemer og udarbejder handleplaner til løs-

ning af problemerne. 

Sikkerhedsgruppen består af en sikkerhedsrepræsentant og en ledelsesrepræsentant. 

 

 

 

Det fysiske arbejdsmiljø 

Arbejdspladserne skal indrettes indbydende og hensigtsmæssigt, så arbejdsgangen lettes, og 

arbejdsskader forebygges. Bygninger og udstyr skal løbende vedligeholdes, så de altid frem-

træder funktionsduelige og præsentable. Der lægges vægt på en høj og miljøvenlig rengø-

ringsstandard for at forebygge allergiske reaktioner. 

Hele skolens personale forpligter sig til at rydde op efter sig selv og til at opfordre eleverne til 

at rydde op efter sig og dermed være med til at fremme et imødekommende skolemiljø for alle 

og et godt arbejdsmiljø for servicepersonalet. Hvis en lærer sammen med sin klasse laver en 

alternativ opstilling af inventaret, er vedkommende forpligtet til at bringe inventaret tilbage til 

standardopstilling og anvendt udstyr tilbage i depot, før undervisningslokalet forlades.  

Medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer eller redskaber, er nøje instrueret i den rette 

brug af sådanne hjælpemidler. (Der forefindes særskilte instruktioner for kemikalier i kemide-

potet). 

Alle lærere tilbydes en arbejdsplads, dvs. et skrivebord pr. person. Lærerarbejdspladserne er 

placeret i lærerværelset eller i fagenes depotrum, hvor lærerne med de personlige bærbare 

computere har netadgang. Der er fokus på indeklimaet, og den fysiske indretning af arbejds-

pladserne.  

 

 

 

Det psykiske arbejdsmiljø 

Et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til at skabe trivsel og arbejdsglæde, hvilket øger 

kvaliteten i arbejdet til glæde for eleverne og for alle relationer mellem medarbejderne. 
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Solrød Gymnasium arbejder for at skabe tryghed i ansættelsen gennem en målrettet indsats 

for at styrke elevgrundlaget og rekrutteringen af nye elever til skolen. Samspillet mellem med-

arbejdere og ledelse forventes i alle situationer at være præget af tillid og gennemsigtighed.  

Medarbejderne kan i høj grad påvirke indhold og tilrettelæggelse af eget arbejde, idet der ta-

ges hensyn til lærernes ønsker om fag og lektioner i forbindelse med opgavefordelingen (OF), 

og der tages hensyn til de øvrige personalegrupper gennem uddelegering af opgaver og an-

svar. 

Der gennemføres MUS (medarbejderudviklingssamtaler) med alle medarbejdere minimum 

hvert andet år og GRUS (gruppeudviklingssamtaler) i de øvrige år. Ledelsen har fokus på evt. 

mistrivsel blandt medarbejderne, og der gennemføres med større mellemrum trivselsfrem-

mende foranstaltninger, trivselsundersøgelser, fælles arrangementer, rejser mv. 

På Solrød Gymnasium arbejdes der på at imødegå anerkendte stressfaktorer: Fx ujævn ar-

bejdsfordeling, uklare arbejdsopgaver, dårlig kommunikation, mobning eller ubehagelig om-

gangstone. 

 

Nye medarbejdere introduceres i de respektive faggrupper, og for nye lærere tilknyttes mento-

rer. Øvrige medarbejdere har i konkrete situationer mulighed for supervision, mentorordninger 

eller lignende. 
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Alkohol- og rygepolitik 

 
Alkoholpolitik  

Ved særlige lejligheder, hvor der udskænkes alkohol, og hvor ansatte er til stede sammen med 

elever, optræder den ansatte altid som rollemodel i forhold til eleverne i omgangen med alko-

hol.  

 

En lærer er altid lærer i samværet med eleverne uanset sammenhængen. 

 

Det er en selvfølge, at man ikke indtager eller er påvirket af alkohol i arbejdstiden. I de tilfæl-

de, hvor der indtages alkohol i arbejdstiden, fx i forbindelse med receptioner, forudsættes det, 

at der er givet tilladelse af rektor, og at der altid er mulighed for i stedet at drikke en alkoholfri 

drik. 

 

Alkohol må ikke stå synligt fremme – skal opbevares aflåst og kun på de af rektor anviste ste-

der.  

 

Solrød Gymnasiums alkoholpolitik i forhold til elever, undervisning og arrangementer uden for 

undervisningen findes på skolens hjemmeside samt Lectio (link til skolens alkoholpolitik). 

 

Hvis en medarbejder har et alkoholproblem, er det også arbejdspladsens problem. Alle medar-

bejdere bør være opmærksomme på deres nære omgivelser og herunder kunne tale åbent og 

frit om alkohol. Alle medarbejdere bør loyalt støtte hinanden i ikke at friste den, der måtte 

have et problem. 

 

Medarbejdere og ledelse taler tidligst muligt om problemerne, og der stilles hjælpeforanstalt-

ninger til rådighed. Det kan være fx konsulent- eller psykologhjælp, ambulant behandling og 

behandlingskurser. Behandling i forbindelse med alkoholproblemer vil blive betragtet som sy-

gefravær. 

 

En medarbejder, der har et alkoholproblem, har pligt til aktivt at medvirke til en løsning af 

problemet. Dersom medarbejderen med alkoholproblemer ikke vil medvirke i hjælpeforanstalt-

ninger, er det ledelsens ansvar at skride til handling. Det betyder, at der indledes en afskedi-

gelsesprocedure efter gældende regler. 

 
Rygepolitik 

Ifølge gældende lovgivning skal arbejdsgiveren udforme en skriftlig rygepolitik, der skal være 

tilgængelig for alle arbejdspladsens medarbejdere (link til skolens rygepolitik). 

 

  

https://solgym.dk/alkohol-og-rusmidler/
https://solgym.dk/rygepolitik/
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Forebyggelse af mobning og seksuel chikane 
 

På Solrød gymnasium accepterer vi ingen mobning eller seksuel chikane mellem medarbejde-

re, mellem medarbejdere og ledere og mellem ansatte og elever. Vi ønsker et trygt og sikkert 

arbejdsmiljø uden risiko for at blive udsat for mobning eller seksuel chikane. SG´s politik til 

forebyggelse af mobning og chikane skal sikre, at dette ikke forekommer.  

 

Det er vigtigt, at der er klare retningslinjer for hvordan og med hvilke redskaber, mobning og 

seksuel chikane kan forebygges. 

 

Alle medarbejdere tager ansvar for at løse konflikter, som de selv er involveret i eller vidne til.  

Definition af mobning: 

 Når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på 

grov vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkom-

mende opfatter som sårende eller nedværdigende.  

 De krænkende handlinger bliver til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i 

stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som 

godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. 

 Der er tale om en særlig grov form for mobning, når ofrene ikke har gjort noget, som kan 

fremkalde "mobbernes" adfærd. F.eks. at ofrene tilhører en bestemt minoritetsgruppe, eller 

på grund af køn, alder eller etnisk oprindelse. I disse tilfælde er der tale om, at ofrene har 

en særlig udsat position og udpeges som syndebukke. 

 Konfliktmobning kan være resultatet af en uløst konflikt mellem to eller flere parter. Der 

kan f.eks. være konflikter omkring arbejdets organisering, omstillingsprocesser og kultur-

forskelle. Disse kan udvikle sig til alvorlige personkonflikter, hvis de ikke bliver løst. Hvis en 

konflikt over tid mere og mere kommer til at handle om parterne som personer frem for 

om konfliktens oprindelige indhold, kan dette resultere i mobning.  

 

Definition af seksuel chikane 

 Når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på 

grov vis - udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karak-

ter, som vedkommende opfatter som krænkende.  

 

Hvad er mobning 

Mobning består af krænkende handlinger. Der kan både være tale om aktive handlinger og om 

at undlade at handle i bestemte situationer. Mobning kan fx omfatte disse handlinger:  

 Tilbageholdelse af nødvendig information  

 Sårende bemærkninger  

 Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver  

 Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab  

 Angreb mod ofrene eller kritik af deres privatliv  
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 Skældud og latterliggørelse  

 Fysiske overgreb eller trusler herom  

 Fjendtlighed eller tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale  

 Nedvurdering af ofrenes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence  

 Krænkende telefonsamtaler  

 Krænkende skriftlige meddelelser  

 Ubehagelige drillerier  

 Nedvurdering eller umyndiggørelse, fx på grund af alder eller køn  

 Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder. 

 

Hvad er seksuel chikane  

 Uønskede berøringer  

 Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem  

 Sjofle vittigheder  

 Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner. 

 

Hvordan forebygger vi mobning og seksuel chikane i praksis? 

Når der opleves uoverensstemmelser mellem to eller flere parter, skal der være fokus på at 

man går efter ”sagen” og ikke personen.  

På Solrød Gymnasium arbejder vi ud fra følgende model: 

1. Tag en snak med den kollega, du er uenig med. Forsøg at skabe dialog om jeres kon-

flikt. Hvis parterne ikke kan nå til enighed eller en form for overensstemmelse af pro-

blemets omfang, skal det bringes videre til næste trin. 

2. Tag kontakt til nærmeste leder. Ledelsen tager ansvar for, at konflikten bliver løst mel-

lem parterne. 

 

Når vi er vidne til, at kollegaer taler om uoverensstemmelser med eller mellem andre kollega-

er, der ikke er til stede, henviser vi til denne model. 

 

 

Hvordan handler vi, hvis en kollega bliver udsat for mobning og seksuel chikane? 

Mobning og seksuel chikane menes at kunne medføre reaktioner, der spænder fra svag uro og 

ængstelse til kronisk stress. 

 

Følgende kan være reaktioner på mobning og seksuel chikane:  

 Kropslige reaktioner. 

 Psykiske reaktioner. 

 Adfærdsmæssige reaktioner. 
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De nævnte reaktioner på mobning og seksuel chikane er advarselssignaler, som alle medar-

bejdere bør være opmærksom på. Reaktionerne kan være midlertidige. Men de kan blive kro-

niske, hvis mobbehandlingerne er meget alvorlige eller fortsætter over lang tid. Nogle ofre 

udvikler symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Disse personer befinder sig så-

ledes i en meget alvorlig og potentielt invaliderende tilstand. 

 

Ledelsens ansvar 

Der kan være tale om, at medarbejdere, der oplever at blive mobbet eller udsat for seksuel 

chikane, ikke har overskud til at løse deres konflikter. I dette tilfælde påhviler det ledelsen at 

håndtere konflikten. 
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Medarbejderudviklingssamtale (MUS) 

 

På Solrød Gymnasium fokuserer vi på, at medarbejderudviklingssamtalen foregår i åben dialog 

mellem medarbejder og leder. Samtalen skal være vedkommende, aktuel og givende.  

Udgangspunktet for samtalen er medarbejderens opfattelse af sit eget arbejdsliv, og med den 

varians der ligger i, hvordan man opfatter såvel arbejdsliv som liv i det hele taget, kan samta-

len udvikle sig i forskellig retning.  

Vigtigt er det, at samtalerne bruges som forum for gode, mellemkollegiale drøftelser og har et 

udviklingsperspektiv for såvel medarbejder som arbejdsplads. Det er helt centralt i disse sam-

taler at spørge ind til medarbejderens potentialer og kompetenceudvikling og følge op på dette 

i den daglige arbejdstilrettelæggelse. Ledelsen arbejder bevidst med anerkendende tilgang. 

 

Der vil typisk blive benyttet et skema, som medarbejderen har fået udleveret et stykke tid 

inden samtalen. Dette skema er blot som en løs ramme for, hvilke emner samtalen kan dreje 

sig om. 

 

I MUS’en drøftes den enkelte medarbejders ønsker til og behov for kompetenceudvikling. På 

baggrund heraf fastlægger den enkelte medarbejder i samarbejde med  ledelsen sin udvik-

lingsplan. I sidste instans er det skolens ressourceprioritering, der afgør, om alle ønsker kan 

realiseres. 

 

 

Det tilstræbes at afholde samtaler hvert år, således at der i lige år afholdes MUS-samtaler, 

mens der i ulige år afholdes samtaler for grupper af ansatte, fx faggrupper eller studieret-

ningsteam. 

 

Samtalerne fordeles ud på hele ledelsesteamet, og der vil ved samtalen blive udfærdiget et 

kortfattet referat, der efterfølgende indgår i medarbejderens personalemappe. 
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Kompetenceudviklingsstrategi/politik 

 

Solrød Gymnasiums vision er, at eleverne til enhver tid får tilbudt og gennemfører en ung-

domsuddannelse af højeste kvalitet, og at skolen er en udviklende, inspirerende og trivsels-

fremmende institution. Det indebærer, at skolens bestyrelse, daglige ledelse, lærere og alle 

ansatte til enhver tid har de relevante kompetencer. 

Kompetenceudviklingsstrategien skal skabe grundlag for at kunne tiltrække, udvikle og fast-

holde dygtige og engagerede medarbejdere og bidrage til at udvikle skolen. 

Derfor er det vigtigt, at medarbejdernes faglige og personlige kompetencer kontinuerligt ajour-

føres, udfordres og udvikles. Det betyder, at Solrød Gymnasium er et sted, hvor man som 

medarbejder har rig mulighed for løbende at udvikle sig fagligt og personligt, og hvor man har 

stor indflydelse på forhold vedrørende ens egen kompetenceudvikling. 

Kompetenceudviklingsstrategien omfatter alle medarbejdere på skolen. 

På Solrød Gymnasium foregår kompetenceudviklingen via: 
 

 Vidensdeling og udvikling i faggrupperne 

 Vidensdeling og udvikling i team 

 Pædagogiske arrangementer – eftermiddage og dage 

 Intern uddannelse  

 Efteruddannelse – kurser 

 Videreuddannelse, herunder masteruddannelser 

 Eksternt samarbejde 

 Konferencer 

 Særlig kompetenceudvikling, fx udvikling støttet af kompetencefonden 

 

Alle medarbejdere har ansvar for at medvirke aktivt til sin egen kompetenceudvikling. 

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS’en) er omdrejningspunktet for fastlæggelse af den en-

kelte medarbejders kompetenceudvikling. Det overordnede mål er både at sikre, at skolens 

behov for kvalifikationer bliver tilgodeset, og at hver medarbejder får de bedst mulige betin-

gelser for faglig og personlig udvikling.  

Når den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere opnår nye kompetencer, er det 

væsentligt, at erfaringerne spredes på skolen. Spredningen kan foregå på flere måder, som fx 

mundtligt via møder og pædagogiske eftermiddage eller gennem vidensdeling i faggrupper og 

team. 

Større forandringer i uddannelserne eller i organisationen kan medføre et behov for et samlet 

kompetenceløft for en større gruppe medarbejdere, som kræver efteruddannelse. Sådanne 

interne eller eksterne kurser kan gøres obligatoriske for grupper af medarbejdere eller hele 

staben. 

 

Procedure ved efteruddannelse 

Der afsættes i budgettet midler til kompetenceudvikling både i form af ressourcer og tid til 

deltagelse i uddannelsesaktiviteter/kurser og  interne udviklingsprojekter. 

Alle ansatte har ret til og pligt til at vedligeholde og udvikle deres professionelle færdigheder 

og kompetencer ved løbende at følge med i den faglige udvikling samt ved at deltage i såvel 

interne som eksterne efteruddannelseskurser.  

Individuel efteruddannelse kan søges af alle. 
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Økonomi- og kursusudvalg har kompetencen ved tildeling af individuelle lærerkurser og priori-

terer ud fra behovsmæssige og økonomiske kriterier for den enkelte lærer og skolen som hel-

hed.  

Der lægges også vægt på, at kursusudbyders lødighed er sikret via faglige foreninger, univer-

siteter m.m.  

Udvalget har også kompetencen til at godkende interne kurser for grupper af lærere – fx fag-

grupper eller team.  

For at sikre at midlerne anvendes bedst muligt, skal kursusdeltagerne aflevere evalueringer til 

udvalget.  

Den primære kompetenceudvikling for lærerne er efteruddannelse. Der kan i begrænset om-

fang opnås støtte til videreuddannelse, herunder en master – efter aftale med rektor. 

Øvrige personalegrupper aftaler efteruddannelse med ledelsen. 

Ledelsen tilrettelægger den interne efteruddannelse i samarbejde med det relevante udvalg. 

Prioritering af indsatsområder drøftes i MIO og beskrives mere udførligt for lærergruppen i do-

kumentet i Lectio.  
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Ansættelse af personale 

 

Ved ansættelser tilstræbes at ansætte kvalificerede og engagerede medarbejdere, og der læg-

ges ved ansættelsen vægt på 

 gode faglige, pædagogiske og menneskelige kvalifikationer, og formidling er en 

spidskompetence (lærere) 

 innovativ og engageret tilgang til undervisning og uddannelse (lærere) 

 initiativ og evne til at arbejde selvstændigt 

 evne til konstruktivt samarbejde 

 at ansøgeren kan identificere sig med skolens målsætning og værdigrundlag 

 at ansøgeren har flair for at arbejde i et miljø med unge mennesker 

 at ansøgeren er ambitiøs og udviklingsorienteret 

 

Ved ansættelse af såvel medarbejdere som ledere lægges der vægt på mangfoldighed, og at 

alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold kan komme i betragtning til stil-

lingerne. 

 

Behovet for besættelse af stillinger skal nøje vurderes, inden stillinger opslås. Samtidig skal 

der ske en vurdering af skolens opgaveområder og behovet for effektiviseringer blandt andet 

på baggrund af skolens økonomiske situation.  

 

Besættelse af stillinger sker som regel ved stillingsopslag. 

 

Ved ansættelse af nye medarbejdere nedsættes et ansættelsesudvalg. Ansættelsesudvalget 

sammensættes på en sådan måde, at det sikres, at der ansættes den bedst egnede medarbej-

der. Ansættelsesudvalget sammensættes efter principper, der fastlægges efter drøftelse i MIO. 

I særlige tilfælde kan nedsættelse af ansættelsesudvalg undlades. 

 

Ansættelsesudvalget afgiver (ved faste stillinger) indstilling til ledelsen om besættelse af stil-

lingen, blandt andet på baggrund af skriftlige ansøgninger og samtaler. Herefter træffer ledel-

sen – evt. efter endnu en samtale - den endelige beslutning om besættelse af stillingen. 

 

Nyansatte lærere tilbydes en mentorordning, som består i, at en erfaren fagkollega får til op-

gave at støtte og hjælpe den nyansatte til at udføre arbejdet bedst muligt. Mentoren tager 

initiativ til at fastholde dette hele vejen gennem det første ansættelsesår.  

 

For nyansatte afholdes et mindre introduktionsforløb, hvor man introduceres til skolen og sko-

lens målsætning samt opgaver og gængse arbejdsprocedurer. 

 

Besættelse af lederpositioner indebærer som regel en separat samtale med rektor. 

 

Enhver nyansættelse medfører en vurdering af lønindplaceringen. 
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Det rummelige arbejdsmarked og etnisk ligestilling 
 

Det rummelige arbejdsmarked handler om at skabe arbejdspladser med plads til alle. Integra-

tion, fastholdelse og forebyggelse skal fremmes, mens nedslidning, udstødning og marginalise-

ring skal modvirkes. 

 

Der medvirker ansættelsesudvalg ved alle stillingsbesættelser. 

Skolen har en forpligtelse til at medvirke til, at personer, der har begrænsninger i deres ar-

bejdsevne eller generelt har problemer ved at fastholde et job, kan opnå eller bevare deres 

tilknytning til arbejdsmarkedet.  

Skolen tager flere ansættelsesformer i brug: Deltidsansættelse, nedsat tid, aktivering gennem 

jobprøvning/træning eller flexjob, delpension mv. 

 

Servicelederen på Solrød Gymnasium har et udbygget samarbejde med Solrød Kommunes 

Jobcenter om træning og beskæftigelse af ledige og nydanskere i servicearbejde.  

 

Der henvises til skolens politik for det rummelige arbejdsmarked og for etnisk ligestilling. Poli-

tikken er udmøntet i handleplaner, der findes på skolens hjemmeside. 

 

I alle stillingsopslag anføres en bemærkning om, at skolen lægger vægt på mangfoldighed, og 

at alle uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. 
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Sygefravær 
 

Solrød Gymnasium lægger vægt på at forebygge sygefravær ved at sikre et godt arbejdsmiljø. 

Ligeledes har skolen fokus på at fastholde medarbejdere i beskæftigelse efter og – i det om-

fang det giver mening – også under sygdom.  

Sygefravær defineres som fravær på grund af sygdom, graviditetsgener eller tilskadekomst i 

tjenesten. Det omfatter ikke fravær på grund af barns første og anden sygedag. 

 

 

Sygefraværspolitikken 

Sygefraværspolitikken skal være et middel til at nedbringe sygefraværet, at drage omsorg for 

medarbejderen, at afdække eventuelle arbejdsmiljømæssige årsager til fraværet samt sikre, at 

sygefravær ikke mistænkeliggøres. For at øge chancerne for at fastholde den syge medarbej-

der skal der tidligt iværksættes en indsats for at etablere en dialog mellem medarbejderen og 

ledelsen. 

 

Der er en fælles erkendelse af, at det fysiske helbred lader sig påvirke af det fysiske og psyki-

ske arbejdsmiljø, hvorfor sygefravær i et vist omfang kan opfattes som barometer for trivslen 

på arbejdspladsen. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt, at ledelsen, tillidsrepræsen-

tanten og sikkerhedsrepræsentanten sammen afdækker, hvad man kan gøre for at begrænse 

årsagerne til et forhøjet sygefravær. 

 

Ved længerevarende sygdom vikardækkes i den givne funktion. 

 

 

Anmeldelse af sygefravær 

For personalet ved Solrød Gymnasium gælder følgende generelle regel: Alle ansatte skal an-

melde sygefravær til skolen ved arbejdstids begyndelse den første sygedag, der er arbejdsdag. 

 

Når medarbejderen melder sig syg, skal der så vidt muligt oplyses, hvor længe sygefraværet 

forventes at vare.  

Hvis sygefraværet viser sig at vare kortere eller længere tid, end medarbejderen har oplyst, 

skal arbejdsstedet have besked om det. 

 

I praksis foregår det på følgende måde for de enkelte grupper: 

 

 Lærerne sender en mail til skolen på den officielle e-postadresse: post@solgym.dk 

 Køkkenpersonalet melder sygefravær direkte til kantinelederen, som orienterer den 

administrative medarbejder med ansvar for personalet 

 Servicepersonalet melder sygefravær direkte til servicelederen, som orienterer den ad-

ministrative medarbejder med ansvar for personalet 

 Pedelmedhjælperen melder sygefravær til den bygningsansvarlige, som orienterer den 

administrative medarbejder med ansvar for personalet 

 Kontorpersonalet, mellemledere og ledelsen melder sygefravær til den administrative 

medarbejder med ansvar for personalet 
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Sygefraværssamtaler 

I tilfælde af længerevarende sygdom indkalder rektor den sygemeldte medarbejder til en per-

sonlig samtale, som blandt andet vil omhandle, hvordan, hvornår og på hvilke vilkår medar-

bejderen kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen kan eventuelt foregå telefonisk. Sygdommen 

kan dog være så alvorlig, at samtale er udelukket.  

 

Sygefraværssamtalen kan afrundes med udarbejdelse af en handleplan eller en fastholdelses-

plan for det videre forløb, såfremt sygefraværet forventes at vare ud over otte uger. Fasthol-

delsesplanen kan omfatte aftaler om udbedring af arbejdsmæssige forhold, som har betydning 

for medarbejderens trivsel og sundhed, tilbagevenden til arbejdet på nedsat tid eller andre 

særlige vilkår og skåneforanstaltninger. 

 

 

Dokumentation for sygefravær 

Solrød Gymnasium kan i forbindelse med sygefraværssamtalen anmode om, at der udarbejdes 

en såkaldt mulighedserklæring, som skal afdække, i hvilket omfang medarbejderen kan udføre 

sit arbejde på trods af sygdommen.  

 

Mulighedserklæringen er ikke obligatorisk, men kan bruges, hvis der er usikkerhed om, hvilke 

arbejdsfunktioner medarbejderen kan varetage på trods af sygdommen. Erklæringen belyser 

bl.a. medarbejderens muligheder for at genoptage arbejdet og tidspunktet for, hvornår med-

arbejderen kan vende tilbage til skolen, herunder muligheder for gradvis tilbagevenden til egne 

eller tilpassede arbejdsopgaver. 

 

Mulighedserklæringen er todelt: Første del svarer til fastholdelsesplanen, som udarbejdes af 

medarbejder og ledelse i forbindelse med sygefraværssamtalen – anden del udarbejdes af læ-

gen efter samtale med medarbejderen om de forhold, der er beskrevet under første del.  

Mulighedserklæringen fastsætter en eventuel restarbejdsevne, som medarbejderen er forplig-

tet til at stille til rådighed. 

 

Opfølgning på sygefravær 

I tilfælde, hvor en medarbejder har et højt og/eller hyppigt sygefravær, kan det blive aktuelt 

at anmode medarbejderen om at dokumentere sit sygefravær ved en lægeerklæring (som nu 

kaldes for en frihåndsattest) og under skærpede omstændigheder at anmode om, at der i en 

nærmere aftalt periode indhentes lægeerklæring (frihåndsattest) allerede fra første fraværs-

dag. Skolen kan ligeledes bede om at få en varighedserklæring, når fraværet har varet i to 

uger. Tillidsrepræsentanten orienteres om disse forhold. 

 

Hvis sygefraværet efter en eller flere sygefraværssamtaler fortsat er højt, eller hvis medarbej-

deren ikke lever op til fastholdelsesplan og mulighedserklæring, indkalder rektor til en tjenstlig 

samtale, hvor medarbejderen gøres opmærksom på, at fortsat fravær kan få konsekvenser for 

ansættelsesforholdet. Medarbejderen kan vælge at medbringe en bisidder, og tillidsrepræsen-

tanten skal orienteres, inden samtalen finder sted. 

 

Medarbejderen har pligt til at medvirke til kommunens opfølgning på sygefravær, herunder 

deltage i kommunens opfølgningsmøder og returnere oplysningsskema mv. som medarbejde-

ren modtager fra kommunen, således at Solrød Gymnasium ikke mister retten til sygedagpen-

ge. Såfremt medarbejderen ikke medvirker til kommunens sygeopfølgning, og Solrød Gymna-
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sium derfor mister retten til refusion i sygedagpengene, vil skolen modregne det økonomiske 

tab i medarbejderens løn.  
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Mærkedage m.v. 
 

Mærkedage 

Ved 25 og 40 års jubilæum afholder Solrød Gymnasium en reception for gymnasiets medar-

bejdere, og der tildeles et gratiale efter statens jubilæumsgratialeregulativ til de nævnte jubi-

læer. 

 

Ved pensionering, 50- og 60-årsdage giver Solrød Gymnasium en gave. Begivenheden festlig-

holdes på en særlig dag eller i forbindelse med sommerfrokosten. 

 

Der kan afholdes en fridag i forbindelse med eget bryllup og sølvbryllup.  I praksis betyder det, 

at man flekser ud af sit skema, og der tidsregistreres 7,4 timer. 

 

Ved flytning har man lov til at flekse ud én dag, men der kan ikke tidsregistreres arbejdstid. 

 

 

 

Lån af skolens lokaler 

Skolens lokaler kan vederlagsfrit lånes af skolens ansatte.  

 

Lån af skolens lokaler i forbindelse med private fester og lignende er et personalegode og der-

for forbeholdt ansatte på skolen.  

 

En forudsætning for at kunne låne lokaler er, at den, der inviterer og holder festen, er medar-

bejder på skolen. I praksis begrænser det sig til medarbejderen selv, medarbejderens ægte-

fælle og børn. 
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Fastlæggelse af opgaveportefølje for lærerne 
 

Lærernes opgavefordeling 

I forbindelse med fastlæggelse af opgavefordelingen (OF) på Solrød Gymnasium iagttages føl-

gende overordnede principper: 

 

 De overordnede principper drøftes årligt, senest i februar måned. Ved denne lejlighed 

drøftes tillige køreplanen for OF. 

 Det tilstræbes, at planlægningen af det kommende skoleår påbegyndes i så god tid, at 

langt de fleste aktiviteter – også de, der ikke er skemalagt undervisning – indgår i OF, så-

ledes at lærerne har et retvisende billede af det kommende skoleårs aktivitet/belastning. 

 Det tilstræbes, at processen omkring planlægningen af det kommende skoleår påbegyndes 

i så god tid, at lærernes skemaer kan offentliggøres før sommerferien. 

 Til alle lærere udleveres som optakt til OF en ”ønskeseddel” medio april. På denne anføres 

de forskellige ønsker, den enkelte lærer måtte have til det kommende års aktiviteter. Der 

tages behørigt hensyn til de afgivne ønsker i den udstrækning, det er rimelige ønsker og 

forenelige med skolens drift og målsætning og samtidigt sikrer beskæftigelsen. Hvis der er 

modstridende ønsker, indledes en dialog. 

 Umiddelbart efter, at det kommende skoleårs klassetal er kendt og på baggrund af elever-

nes ønsker til studieretninger og valgfag, begynder arbejdet med at besætte ledige stillin-

ger og vikariater. Oplægget drøftes i MIO. 

 Så tidligt som muligt fremsættes evt. ønsker om at gå ned i tid. 

 Lærere fortsætter så vidt muligt med deres hold. 

I forlængelse af opgavefordelingen udarbejdes en oversigt over de opgaver, som den enkelte 

lærer forventes at udføre i løbet af året.  

 

Der vil løbende kunne oprettes vikariater ved sygdom og andet.  

Nogle mindre opgaver fordeles løbende under hensyntagen til skemaet og den planlagte ar-

bejdsbelastning. 
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Lønpolitik og løndannelse  
 

Overordnet formål 

Målet med lønpolitikken på Solrød Gymnasium er at kunne tiltrække, udvikle og fastholde dyg-

tige og engagerede medarbejdere. 

 

Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøt-

te skolens vision, værdier og mål og bidrage til at udvikle skolen. 

Lønnen skal afspejle og understøtte medarbejderens ansvar, kompetencer og kvalifikationer og 

sætte fokus på teamets og den enkeltes opgavevaretagelse. 

 

Lønpolitikken skal være gennemskuelig og forståelig og dermed sikre, at ledelsen og medar-

bejdere er informeret om, hvordan og hvornår lønforhandlinger foregår og har kendskab til, 

hvilke kvalifikationer, indsatser og resultater der honoreres på skolen.  

Lønpolitikken skal udgøre fundamentet for en ensartet og sammenhængende praksis i forbin-

delse med lønforhandlinger på skolen.  

 

 

Elementer i lønsystemet 

Lønsystemet giver mulighed for følgende honorering: 

 

Engangsvederlag kan udbetales til medarbejdere som en anerkendelse af de særlige resultater 

og indsatser, medarbejderen har leveret i løbet af året.  

 

Kvalifikationstillæg ydes på grundlag af medarbejderens faglige eller personlige kvalifikationer 

og kvaliteten i opgavevaretagelsen. Kvalifikationstillæg ydes som hovedregel som varige til-

læg, men kan, når der er særlige begrundelser herfor, ydes som midlertidige tillæg.  

 

Funktionstillæg ydes for særlige funktioner, der varetages i en bestemt stilling. Funktionstillæg 

ydes for en tidsbegrænset periode og bortfalder i øvrigt, når funktionen ophører. 

 

Forhåndsaftaler gælder evt. tillæg af en given form og størrelse knyttes til udførelsen af nær-

mere specificerede funktioner eller opnåelse af bestemte kvalifikationer. Når de fastlagte be-

tingelser er opfyldt udmøntes de konkrete tillæg til den enkelte medarbejder uden yderligere 

aftale. Der kan indgås forhåndsaftaler mellem de forhandlingsberettigede parter. 

 

Resultatløn er aftale om at der udbetales løntillæg for en måleperiode i det omfang, fastlagte 

kvantitative og/eller kvalitative mål er opnået. 

 

 

Kriterier for tildeling af tillæg 

Det er skolens ønske at kunne honorere medarbejdere, der bidrager til at højne skolens faglige 

og pædagogiske niveau samt til at fastholde og videreudvikle skolen. 

 

Lærernes lokale løntillæg skal først og fremmest honorere kvalifikationer, der er af betydning 

for en god undervisning på et højt fagligt niveau, kompetenceudvikling, forsøgs- og udviklings-

arbejde samt andre aktiviteter, der skaber fællesskab og dynamik. 
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Ved vurderingen af, om der skal tildeles tillæg, anvendes en række kriterier, som tager ud-

gangspunkt i skolens målsætning, værdier og personalepolitik. 

 

På skolen gives de enkelte tillæg ud fra en samlet vurdering af den enkelte medarbejders fag-

lige og personlige egenskaber.  

I vurderingen af den enkelte medarbejder fokuseres på medarbejderens anvendelse af kompe-

tencer i opgaveløsningen/undervisningen. Skolen kan på den baggrund indgå aftaler om ydelse 

af tillæg til medarbejdere ud fra nedenstående kriterier. Kriterierne skal i deres anvendelse 

understøttes af konkrete begrundelser for ydelse af tillæg til de enkelte medarbejdere. 

 

Ved vurderingen lægges vægt på, om medarbejderne i særlig grad efterlever et eller flere af 

disse kriterier i udførelsen af deres arbejde i skolen: 

 

Resultatorienteret og høj faglig kvalitet 

At arbejde resultatorienteret forstås som opnåelse af resultater med en særlig høj faglig kvali-

tet og/eller udførelse af arbejdsopgaver, og for lærerne undervisning med høj grad af ansvar-

lighed, effektivitet og pædagogisk flair.  

 

Fleksibilitet og omstilling 

Fleksibilitet og omstilling skal forstås som en positiv indstilling ift. midlertidigt eller permanent 

at varetage nye arbejdsopgaver eller -områder og en evne til hurtigt og effektivt at sætte sig 

ind i og løse nye opgaver.  

 

Nytænkning og kreativitet  

Nytænkning og kreativitet forstås som evnen til at udvikle og anvende nye og alternative me-

toder i løsningen af eksisterende og nye opgaver i skolen. Kriteriet dækker også over strate-

gisk og fremsynet tankegang, der sikrer fornyelse og udvikling af skolen. 

 

Helhed og samarbejde 

Kriteriet helhed og samarbejde dækker bl.a. over evnen til i teamarbejde at bidrage til sam-

menhæng og helhedsorientering i skolens opgaveløsning. 

 

Attraktiv uddannelsesinstitution 

Solrød Gymnasium ønsker, at medarbejderne bidrager til at udvikle en attraktiv uddannelses-

institution og efterlever de holdninger og handlinger, der følger af skolens værdigrundlag. Det-

te kriterium kan derfor omfatte medarbejdere, der engagerer sig i og yder en særlig aktiv ind-

sats for at gøre skolen til en attraktiv og velfungerende uddannelsesinstitution. 

 

Selvstændighed og initiativ 

Kriteriet er ensbetydende med, at man udviser initiativ og løser sine opgaver med en høj grad 

af selvstændighed. Medarbejdere med selvstændighed og initiativ er i stand til at bevare over-

blikket over mange eller komplekse opgaver. 

 

 

Den lokale løndannelse for lærergruppen 
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Kvalifikationstillæg til lærerne kan deles op i tillæg, der honorerer kvalifikationer af betydning 

for undervisningen, kvalifikationer af betydning for skolens øvrige aktiviteter samt kvalifikatio-

ner i forbindelse med særlige funktioner. 

 

Funktionstillæggene gives for funktioner af særlig betydning for undervisningen, fællesskabet, 

medindflydelse og demokrati, elevaktiviteter og kompetenceudvikling. 
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Generelle principper for forhandlingsforløbet og aftaleindgåelse 

De årlige forhandlinger finder sted i perioden februar-maj, og således at det er parternes fæl-

les mål, at forhandlingerne skal være afsluttet inden udgangen af maj. De aftalte tillæg ud-

møntes pr. 1. august samme år. 

 

Aftaler indgås skriftligt, og ikrafttrædelses- og evt. ophørsdato skal fremgå. Begrundelsen for 

tildelingen af tillæg/engangsvederlag skal angives i aftalen. Kvalifikations- og funktionstillæg 

er som hovedregel pensionsgivende (bl.a. midlertidige funktionstillæg kan aftales som ikke-

pensionsgivende). Engangsvederlag er ikke pensionsgivende. 

 

 

Forhandlingskompetencen 

Drøftelser af løntillæg/engangsvederlag kan foregå mellem den pågældende medarbejder og 

skolens ledelse. Den egentlige forhandling finder sted mellem ledelsen og den forhandlingsbe-

rettigede organisation/lokale TR. 

 

Aftale om løntillæg/engangsvederlag underskrives af skolens ledelse (rektor eller den, rektor 

bemyndiger hertil) og den forhandlingsberettigede organisation. 

 

 

Øvrigt 

Når forhandlingsrunden er afsluttet, giver skolens ledelse de medarbejdere, der tildeles nye 

tillæg, information herom med en begrundelse for beslutningen. 
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Beredskab 

 

Alarmering og sikkerhed 

Formålet med beredskabet er at øge medarbejdernes sikkerhed under arbejdets udførelse og 

begrænse følgerne af en evt. ulykke. Beredskabsplanerne skal tydeliggøre personalets opgaver 

og ansvar i ulykkestilfælde. 

 

På en stor arbejdsplads kan der opstå akutte situationer med sygdom eller ulykke, som perso-

nalet må forholde sig til. I skoletiden er kontoret altid åbent for henvendelser og klar til at fo-

retage videre alarmering. 

 

Der er installeret internt kalde- og varslingssystem i alle rum. 

 

Personalet i naturvidenskab, idræt, køkken og rengøring bliver opdateret om gældende sikker-

hedsregler i arbejdet. 

 

Solrød Gymnasium har i samarbejde med Falck udarbejdet beredskabsplaner for brand og sko-

leskyderi. Brandinspektøren i Solrød Kommune gennemgår sammen med skolens bygningsan-

svarlige hvert år hele huset med henblik på yderligere brandsikring. 

 

På synlige steder i bygningen er ophængt alarmeringsinstruks ved brand samt angivelse af 

flugtvej og samlingsplads. Alarmeringsinstruksen sendes årligt til skolens medarbejdere og 

tjekkes på et årligt møde mellem sikkerhedsgruppen på skolen og beredskabskonsulenten fra 

Falck. 

 

Det afholdes en brandøvelse på skolen hvert år. 

 

Handleplanen ved skoleskyderi er gennemgået med skolens ledelse, men offentliggøres ikke 

for elever. 

 

Med mellemrum tilbydes personalet et kursus i førstehjælp.  

 

 

Sorgpolitik 

 

Sorg og krise 

Hvis en medarbejder udsættes for traumatiske begivenheder i forbindelse med arbejdet på 

skolen, tilbyder skolen medarbejderen krisehjælp. Skolen sikrer et beredskab, så der hurtigt 

kan rekvireres hjælp og støtte internt eller eksternt. Sammen med medarbejderen lægger le-

delsen en plan for den forventede arbejdsindsats i den efterfølgende periode. 

 

For medarbejdere, hvor krisen indtræder i privatlivet, vil ledelsen i samråd med medarbejde-

ren søge at finde så gode og hensynsfulde løsninger som muligt. Skolen har endvidere en kri-

se- og sorgplan i forbindelse med elevers og ansattes ulykkelige hændelser (link til skolens 

sorg- og kriseplan). Skolen vedligeholder for hver medarbejder en kontaktliste, med oplysning 

https://solgym.dk/sorg-og-kriseplan/
https://solgym.dk/sorg-og-kriseplan/
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om hvilke nærmeste der skal kontaktes i forbindelse med alvorlige hændelser på arbejdsplad-

sen. 
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Seniorpolitik 

 

Fastholdelse af seniorer 

Solrød Gymnasium ønsker at være fleksibel i ansættelse og fastholdelse af seniorer på ar-

bejdspladsen. En seniorpolitik kan indeholde forskellige elementer: 

  

 Seniorsamtaler som en særlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) 

 Indretning af seniorstillinger med nedsat arbejdstid og særligt jobindhold 

 Tildeling af seniordage eller særlig aldersreduktion 

 

Solrød Gymnasium har en seniorordning for det pædagogiske personale (jf. GL overenskom-

sten), hvor lærerne fra det skoleår, hvor de fylder 60 år, tillægges ekstra tid (aldersreduktion), 

der i praksis betyder, at lærerne skal undervise færre lektioner. Denne ordning er under ud-

fasning og gælder kun medarbejdere der er fyldt 60 senest den 31. juli 2015.  

 

For lærere der ikke er fyldt 60 år senest den 31. juli 2015, og derfor ikke kan oppebære al-

dersreduktion, gælder samme ordning med seniordage som beskrevet for det teknisk admini-

strative personale (se nedenfor). 

 

Solrød Gymnasium tilbyder det teknisk administrative personale seniordage, dvs. 2 seniordage 

fra det fyldte 60. år, 4 seniordage fra 62 år og derover. Seniordagene afholdes i det enkelte 

skoleår efter aftale med skolens ledelse. 

 

Seniormedarbejderen vil evt. kunne forhandle med rektor om et særligt jobindhold, der kan 

lette arbejdsbyrden og fastholde læreren i jobbet. 
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Klager 

 

Solrød Gymnasium tilstræber en god samarbejdskultur og præcision i opgaveudførelsen, så 

utilfredshed og klager over undervisningen eller skolen kan minimeres.  

Elever kan klage over undervisningen eller forhold ved eksamen, og de kan klage over rektors 

afgørelser. 

Før en sag bliver til en klagesag, skal dialogen være forsøgt. 

 

Elevernes klageadgang er beskrevet på skolens hjemmeside (link til klageregler). 

Ved pårørendes klager over en medarbejder eller ved medarbejderes klager over hinanden 

eller over ledelsens afgørelser gælder følgende: 

 

• Dialogen skal først forsøges, evt. med rektor som mellemmand 

• Hvis klagen fastholdes og bliver til en sag, skal klagen fremsættes skriftligt til 

rektor 

• Rektor indhenter oplysninger fra parterne og behandler sagen 

• Rektor træffer afgørelse i sagen 

  

https://solgym.dk/klageregler/
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Ansøgt afsked og uansøgt afsked 

 

Formålet med personalepolitikken er at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Derfor 

har vi en omhyggelig udvælgelse og introduktion af nye medarbejdere og en aktiv personlig og 

faglig udvikling af den enkelte medarbejder. Ophør af et ansættelsesforhold sker almindeligvis 

efter ansøgning og – uanset årsag – altid med gensidig forståelse. 

 

Ansøgt afsked 

Ansættelsesforholdets ophør efter ansøgt afsked forløber ganske ukompliceret. Både medar-

bejder og leder kan bede om en fratrædelsessamtale ved ansættelsesforholdets ophør. 

Et ønske om ansættelsesforholdets ophør kan have mange årsager, og fratrædelsessamtalen 

kan tjene til at afdække nogle af disse årsager (arbejdsforhold eller vilkår), hvilket måske kan 

være til gavn for fremtidigt ansatte. 

Ved fratrædelsessamtalen kan den fratrædende bede om en skriftlig udtalelse. 

 

Uansøgt afsked 

Uansøgt afsked skal vidt muligt undgås. Enhver uansøgt afsked skal være sagligt begrundet, 

enten i medarbejderens forhold, fx sygefravær, uegnethed, samarbejdsproblemer, arbejds-

vægring mv. eller i arbejdspladsens forhold, fx budgetreduktioner, bortfald af opgaver eller 

omstruktureringer. 

Før der træffes afgørelse om uansøgt afsked, skal medarbejderen have mulighed for at kom-

mentere beslutningsgrundlaget gennem en partshøring. Ledelsen har ansvaret for at en afgø-

relse om uansøgt afsked er korrekt og tilstrækkelig belyst, desuden har lederen pligt til at in-

formere MIO/samarbejdsudvalget.  

Skolen forpligter sig i øvrigt til at benytte de afskedsvarsler, der gælder ifølge funktionærlo-

vens bestemmelser. 


