
 

Udtalelse fra bestyrelsen på Næstved Gymnasium og hf 
Den 11. maj blev der i fagbladet ”Gymnasieskolen” bragt en artikel med overskriften ”Ingen vil være TR på 
Næstved Gymnasium og hf”. Denne artikel blev fulgt op med endnu en artikel den 20. maj – denne gang 
med overskriften ”Ledelsesstilen på Næstved Gymnasium og hf er et stort problem”. 

Bestyrelsen tager på det kraftigste afstand fra såvel indhold som kommunikationsform. Skolens ledelse og 
vi som bestyrelse har ingen mulighed for at kommentere på enkeltpersoner eller personalesager i 
offentligheden. 

Bestyrelsen har med jævne mellemrum drøftet resultater af skolens gennemførte trivselsundersøgelser og 
APV’er. Den sidste APV fra skoleåret 2019-2020 underbygger på ingen måde den fremsatte kritik. APV blev 
gennemført af et eksternt firma, og her gengives hovedresultaterne: 

Resultater i procent 
2019 Benchmark 

Job som helhed 95 95 
Måden kompetencer bruges på 97 90 
Måden skolen ledes på 78 77 
Fysisk arbejdsmiljø 96 87 
Psykisk arbejdsmiljø 86 82 

APV én blev behandlet internt i et forum bestående af bl.a. medlemmer af samarbejdsudvalget samt 
arbejdsmiljørepræsentanterne. Efterfølgende blev der i fællesskab fremlagt en opfølgningsplan/handleplan 
som bla. tog udgangspunk i de forskelle der var på svar fra forskellige personalegrupper. 

APV var på dagsordenen i skolens bestyrelse den 14. april 2020. I referatet fremgår det at APV har været 
gennemført med et fint resultat. Der blev i forbindelse med APV’en i fællesskab udarbejdet en 
opfølgningsplan i skolens samarbejds- og arbejdsmiljøorganisation. 

Skolens TR repræsentation er faste medlemmer af skolens bestyrelse, og har som ethvert andet 
bestyrelsesmedlem mulighed for at tage sager af betydning op i bestyrelsen.  

Skolens bestyrelse er i særdeleshed ærgerlig over, at skolen på denne måde miskrediteres i offentligheden.  
Dette er især urimeligt over for de mange dygtige og loyale medarbejdere, som, vi ved, er ansat på skolen – 
herunder skolens ledelse.  

Bestyrelsen er af den klare opfattelse, at interne forhold skal drøftes internt på skolen. 

Bestyrelsen vil naturligvis følge det videre forløb, som er i gangsat på skolen af ledelsen. Forløbet har 
bestyrelsens fulde opbakning.  

Denne udtalelse er sket på baggrund af et møde, hvor hverken skolens daglige ledelse eller TR 
repræsentationen var til stede. 
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