
    AL-SALAHIYAH SKOLEN    side 1 af 3 

Arbejdspladsvurdering 2021 / 2022, det fysiske miljø, problemer og handleplan. 

Området Problemet Løsningen Dato De ansvarlige 2021 / 2022 
Fællesarealer      
 Der er for støvet. Bedre rengøring 

i området 
2018 Ledelsen og 

rengøringspersonale. 
Der er etableret en 
rengøringsrutine i 
pauserne i frikvarter. 
Ledelsen afholder et 
møde igen med 
rengøringspersonale.  

 Der er 
pladsproblem på 
legepladsen. 

En ny legeplads 
for de små, om 
ved kantinen og 
forbedring af 
fodboldbanen.  

2018 og 
2019 

Ledelsen. Der er etableret en 
ny multibane, en ny 
gyngeplads og en ny 
legeplads for de små. 

 Der mangler 
legeredskaber. 

Køb af nye 
redskaber. 

2018 og 
2019 

Ledelsen. Der var investeret et 
beløb på ca. 40 000 
kr. i skoleår 
2018/2019. Der 
bliver investeret et 
beløb(ca. 20 000 – 30 
000 kr.) på at købe 
ind til de små børn, 
kun til udvendig 
brug.  

      



Ujævn og 
åbenfodboldbanen. 

Nyt underlag og 
opsætning af et 
hegn. 
 

2018 og 
2019 

Ledelsen. Ny multibanen er på 
plads. 
 

 
 
 
 

Mangler plads til 
gruppearbejde. 

Indrette flere 
rum til 
gruppearbejde 

2018 og 
2019 

Ledelsen. Der er etableret to 
grupperum på 
stueetagen og to på 
stueetagen. 

 Larm på 
gangarealer. 

Sørger for at 
børn skal være 
ude i frikvarter. 

2018 og 
2019 

Ledelsen og lærer. Der aftalt at alle 
elever skal ude i 
frikvarter. 

 Dårligt indeklima 
om sommeren. 

Ventilation i 
drift. 

2018 og 
2019 

Ledelsen. Der bestilles en ny 
service til 
ventilationsanlægget, 
som justeres ellers 
opsætning en ekstra 
AC, der hvor det er 
nødvendigt.  

 Lugt på toiletter. Børn undervises 
i hvordan man 
behandler 
toiletterne og 
skiltning med 
forskellige 
symboler. 

2018 og 
2019 

Ledelsen. Der skal skiltes i 
toiletter med 
forskellige indeholde, 
som henviser til, at 
tisse på den rigtige 
måde.   

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Rod i klasserne. Der er altid 
mange ting 
rundt omkring i 
klasserne. 

2018 Ledelsen, lærer og 
elever. 

Det ser bedre ud i de 
fleste klasselokaler. 
Der tales om 
problemet til 
lærermøder. 

 Æstetik i lokaler. Der mangler ting 
på væggene. 

2018 Ledelsen. Lærerne er 
opmærksomme på 
og tager gamle ting 
ned. 

 Træk i gangen. Der etableres en 
automatisk 
dørlukning i tre 
hoveddør.  

2021/2022 Ledelsen. Automatisk 
dørlukning etableres.   
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