BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE

Gennemgang af det fysiske undervisningsmiljø tirsdag den 20. december 2011
Deltagere: Annette Jespersen (SOSU); Lene Folkmann Ipsen (LI), arbejdsmiljørepræsentant; Kirsa Ahlebæk (KA), sikkerhedsleder.
Afbud fra Sidsel Kromann Madsen (sygeplejerskeuddannelsen).
Alle har efterfølgende haft mulighed for at kommentere gennemgangen – og dette dokument er udtryk for konsensus i.f.t. de problemstillinger
der blev beskrevet.
I perioden mellem vurderingen af undervisningsmiljøet skal der hvert år gøres status over opfølgning.
Første status finder sted omkring årsskiftet 2012/13. KA indkalder til statusmøde.
Næste vurdering af uddannelsesmiljøet finder sted i 2016.

17. januar 2012
Referent Kirsa Ahlebæk
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RUM

PROBLEMSTILLING

LØSNINGSFORSLAG

PRIORITERING

OPFØLGNING

Adgangsforhold

Ingen problemer

Parkering – cykler
og biler
Udenomsarealer

Mangler af og til både cykel og bil- Der henvises til cykelparkering ved
parkering
den gamle skadestue (Indgang F)
og bilparkering på parkeringspladsen på Sdr. Villavej
OK

Rygefaciliteter

Rygning er p.t et stort problem

Motivere elever og studerende til
rygestop.

Udbyde rygestop-kurser

Er iværksat

130 reception

Lokaleskærm og lærerkasser
fungerer fint

139 gang i gamle
bygning ( 10)

OK

141 elevkøkken
gamle bygning

Tallerkner er ”gemt” bag døren

Der byttes om på indholdet i
skabene

Gøres når der igen er
fuld bemanding i
servicegruppen

165 klasse 1

Lokalet er varmt om sommeren

Bruge persienner og vinduer
hensigtsmæssigt

169/170 klasse 2

Den halve væg ud i lokalet hindrer
optimal udnyttelse af lokalet

Lokalet er OK til mindre hold
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RUM

PROBLEMSTILLING

LØSNINGSFORSLAG

PRIORITERING

149 grupperum A

Dårlig luft og dårlig akustik

Problemet gives videre til
servicegruppen /BOH

Snarest

185 grupperum B

Dårlig luft og dårlig akustik

Problemet gives videre til
servicegruppen/BOH

Snarest

151 skriveværksted

OK

146, 147, 148
toiletter, sidegang,
gl. bygning
181 Aktivitetsdepot

Gamle, men fungerer

IT-arbejdspladser
gang i gamle
bygning
171, grupperum C3

God udnyttelse af gangareal

OPFØLGNING

OK

OK

173 og 175 toiletter i Lugter ofte ud på gangen
mellemgang

Problemet gives videre til
servicegruppen/BOH

177 gang i
mellembygning
IT- arbejdspladser,
gang (001) i
mellembygning
003 elevkopirum

OK

Printer 2025 printer kun 1 eks. af
gangen

Undersøge om indstilling kan
ændres

Snarest

008 klasse 3

Lidt trangt når der er 25 elever på
holdet

Evt. fjerne PC’er?

Tages op med
undervisergruppen

God udnyttelse af gangareal
Har bedt FormulaMicro kikke på
problemet

Journal nr.03260

RUM

PROBLEMSTILLING

LØSNINGSFORSLAG

PRIORITERING

OPFØLGNING

007 klasse 4

Bordene er meget store

Bordene erstattes af borde i
”normalstørrelse”

Der bestilles nye borde

Nye borde er bestilt i
uge 2

006 klasse 5

Der opleves træk under
udluftningskanaler

Tages op i servicegruppen

007 klasse 6

Det trækker fra vinduer mod
gaden

Tætningslister efterses

Tages op med
servicegruppen

Det personale der arbejder fast i
rummet oplever ikke træk

Konklusionen er, at
opholdet i rummet er så
kortvarigt at man må leve

002 garderobe, gang OK
i mellembygning
Elevpostkasser
Alle gangarealer

OK

Netpostkasser

OK

106 klasse 7

OK

102 klasse 8

OK

103 og 105
grupperum D og E

OK

101 repos,
mellembygning

OK

01 nyt indgansparti

OK

02 caféområdet

Træk fra indgangsparti
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med evt. træk
RUM

PROBLEMSTILLING

LØSNINGSFORSLAG

05
biblioteksområdet

Dejligt med åbent bibliotek

08, 09, 10 toiletter
nybygning
06 elevkøkken,
nybygning

Lugtgener

Viderebringes til servicegruppen

Kø ved kaffeautomaten/trangt

Der henvises til faciliteter i
elevkøkken i den gamle fløj

03 klasse 9 –
(naturfagsundervisning)

Tung luft. Dårligt lys. Dårlig
akustik

Der er foretaget målinger af BST.
Lokalet er OK.
Overtøj må ikke bringes ind i
undervisningslokalerne, ligesom
der heller ikke må spises i lokalerne

04 klasse 10 –
demostue

OK

11 trappe og repos,
nybygning

OK

PRIORITERING

OPFØLGNING

Reglerne skal overholdes
for at skabe godt
indeklima.
Udluftning i pauserne.

13, 14, 15 og 16 OK
gruppenicher 6, 7, 8
og 9
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