Handleplan for Sociale Klausuler
for
Andebølle Ungdomshøjskole
maj 2007

I henhold til:
Lov nr. 286 af 25. april 2001, Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder
og
Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006, Bekendtgørelse af lov om Frie
Kostskoler
og
Bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006, Bekendtgørelse om sociale klausuler
som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende institutioner under
Undervisningsministeriet
Handlingsplan:
1. Det er skolens mål at ansætte personer med anden etnisk baggrund til at
varetage 5 – 10 % af arbejdet både til akademiske og servicefunktioner.
Skolen har i øjeblikket tre ansatte med anden etnisk baggrund, en fuldtidslærer
og to timelærere svarende til 1.5 fuldtidsstilling eller ca. 15 % af alle ansatte
2. Det er skolens mål, at mindst 5 % af de ansatte er personer ansat på særlige
vilkår, jf. Bekendtgørelse nr. 1274 af 4. december 2006.
Skolen har i øjeblikket fire personer svarende til to fuldtidsansatte ansat i
flexjob og en person svarende til 0,5 fuldtidsstilling ansat i arbejdsprøvning.
Dette udgør ca. 25 % af det samlede personale.
3. En gang årligt gennemføres medarbejder udviklingssamtaler (MUS) med alle
ansatte. I forbindelse med MUS afdækkes eventuelle behov for
efteruddannelse eller periodisk ansættelse på særlige betingelser.
Næste runde af MUS gennemføres i efteråret 2007, og der laves i den
forbindelse også APV.
4. Skolen tilbyder i fornødent omfang at betale for efteruddannelse, som ikke kan
finansieres på anden vis.
Der er i øjeblikket ingen konkrete planer på dette område.
5. Hvert andet år laves der i forbindelse med MUS en arbejdspladsvurdering
(APV) og en handleplan for eventuelle problemer i afdækket af APV
Næste runde af APV gennemføres i efteråret 2007.
6. Handleplan for Sociale Klausuler revideres en gang årligt i forbindelse med
skolens selvevaluering.

Handleplan for selvevaluering
af
Andebølle Ungdomshøjskole
maj 2007
I henhold til:
Lovbekendtgørelse nr. 1149 af 21. november 2006, Bekendtgørelse af lov om Frie
Kostskoler
1. Skolen har udarbejdet sit værdigrundlag og indarbejdet dette i skolens
vedtægter.
2. I juni 2007 offentliggøres værdigrundlaget på skolens hjemmeside.
3. I august 2007 udarbejder skolens bestyrelse en metode til selvevaluering.
4. Senest i oktober 2007 gennemføres en selvevaluering og resultatet af denne
offentliggøres på skolens hjemmeside.

Handleplan for Undervisningsmiljøvurdering
af
Andebølle Ungdomshøjskole
maj 2007

1. Skolen undersøger to gange om året undervisningsmiljøet i form af en
spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne og en opfølgende plenumdebat af
resultatet.
2. Undersøgelsen omfatter: Det generelle -, Det fysiske -, det Psykiske - og det
Æstetiske undervisningsmiljø.
3. Undersøgelsen er sidst gennemført i december 2006 og gennemføres næste
gang i juni 2007.
4. Sammendrag af sidste undersøgelse:
Det Generelle: Kun enkelte elever mener, at de faglige og sociale udfordringer
ikke svarer til forventningerne, og kun en elev mener at være blevet mobbet.
Der er ønske om flere sociale arrangementer i fritiden.
Det Fysiske: Rengøringen er nogle gange mangelfuld i undervisningslokaler
og sociale fællesrum, skolen mangler lokaler til indendørs fysisk udfoldelse,
noget edb udstyr er mangelfuldt i kapacitet og mængde.
Det Psykiske: Behov for tydelig forventningsafklaring mellem elever og
personale.
Det Æstetiske: Skolen er nedslidt, og der mangler udsmykning.
5.
Handleplan:
1. Der gives mulighed for at elever i samarbejde med vagtlærere kan
arrangere flere fritidsaktiviteter

2. Der tilføres flere timer til professionel rengøring og strammes op på
kontrol af elevrengøring.
3. Der tilknyttes en ansvarlig person til fitness-lokalet, og det undersøges,
om der kan indrettes flere faciliteter.
4. Den igangværende udskiftning af computere fremskyndes, og antallet af
computere tilpasses elevfremgangen.
5. Der indføres en højere grad opslag af skriftlig information mellem
personale og elever og arbejdes med forskellige kommunikationsmetoder.
6. Med stigende elevtilgang er det nu muligt at påbegynde maling og
nyindretningsopgaver, dette arbejde fremskyndes mest muligt.

