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Arbejdslivspolitik

Arbejdslivspolitikken definerer de rammer, der omgiver alle 

medarbejdere i Undervisningsministeriets koncern. Ram-

merne rækker i nogle tilfælde ud over livet på arbejdsplad-

sen og påvirker også fritiden – og omvendt. 

Ministeriet skal være en attraktiv arbejdsplads, som giver 

medarbejderne mulighed for at løfte deres opgaver i et miljø, 

hvor dygtig ledelse, trivsel, forståelse og en god feedback 

kultur giver plads til, at alle kan yde deres absolut bedste. Vi 

har store forventninger til vores medarbejdere og ønsker at 

give dem de bedste betingelser for at kunne indfri dem.

Rammerne for udøvelsen af vores arbejde skal understøtte 

Undervisningsministeriet som en attraktiv arbejdsplads, og 

alle har et ansvar for, at vi udnytter de muligheder, vi har, på 

den bedst tænkelige måde.
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Arbejdsliv med afsæt i 
ministeriets værdier

Arbejdslivspolitikken understøtter ministeriets fire koncern-

fælles værdier:

Enkelhed, handlekraft, kreativitet og ordentlighed.

Enkelhed: Vi arbejder med enkle sagsgange, uddelegerer 

ansvar og benytter kun kontrolinstanser, der bidrager til 

kvalitet. Vi tænker i helheder og skaber løsninger, der virker 

i praksis, og kommunikerer dem klart med modtageren for 

øje. Vi har fokus på effektivitet og benytter vores ressourcer 

bedst muligt.

Handlekraft: Vi understøtter modet til at træffe beslut-

ninger, og vi anerkender og lærer af vores fejl. Vi udnytter 

hinandens kompetencer og sammensætter slagkraftige 

hold. Ledelsen sætter retning, går forrest og skaber rum for 

handling.

Kreativitet: Vi udfordrer det eksisterende, skaber rum til 

nytænkning og benytter vores kreativitet til at finde nye 

løsninger, der giver værdi til organisationen. Vi deler viden 

og er åbne over for hinandens ideer. Vi har drivkraft, tager 

ejerskab og er ambitiøse.

Ordentlighed: Vi hjælper hinanden og engagerer os i vores 

fælles arbejde og trivsel. Vi samarbejder respektfuldt med 

kolleger, samarbejdspartnere og borgere og inddrager alle 

relevante parter i vores arbejde. Vi har respekt for opgaven 

og arbejder efter højeste faglige standarder.
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Rammen for 
arbejdslivspolitikken

Arbejdslivspolitikken danner rammen for og har til formål:

• At arbejdsmiljø- og trivselsindsatser er strategiske 

og systematiske og understøtter ministeriets mål og 

retning.

• At der er en klar sammenhæng mellem mål og opgaver 

og arbejdsmiljø- og trivselsindsatser, der understøtter et 

velbalanceret arbejdsliv. 

• At forventninger og krav er synlige for alle ministeriets 

medarbejdere med det formål at sikre høj kvalitet i 

opgaveløsningen. 

• At der er rum for personlige forskelligheder og kompe-

tencer, der samlet styrker ministeriets helhedstænkning.  

• At den enkelte gennem mobilitet internt og eksternt ud-

fordres og udvikler de rette kompetencer, så kvaliteten i 

opgaveløsningen sikres dagligt og i fremtiden.

Arbejdslivspolitikken udgør rammerne for den lokale indsats 

i de tre enheder Departementet, Styrelsen for It og Læring 

og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvor den konkrete 

implementering foregår. 

Mål 

Målet for ministeriet er at skabe fagligt stærke uddannel-

ser til alle. Arbejdslivspolitikken skal derfor understøtte, 

at vi som koncern samlet kan: 

• Være bindeled mellem politiske ønsker, behov og prio-

riteringer og den samlede koncerns opgaveløsning 

• Understøtte høj effektivitet i opgaveløsningen i insti-

tutionerne og internt i koncernen 

• Sikre en høj grad af viden og kvalitet i uddannelser og 

undervisning 

• Bidrage til, at den faglige og pædagogiske udvikling og 

praksis bygger på den bedst tilgængelige viden 

• Fremme den digitale udvikling på undervisningsom-

rådet 

• Anvende it i undervisningen og understøtte effektiv 

institutionsdrift ved brug af it.
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Et velbalanceret 
arbejdsliv er et fælles 
ansvar

Vi lægger stor vægt på, at alle medarbejdere i ministeriet har 

mulighed for at finde den rette balance mellem arbejdsliv 

og privatliv. Vi anerkender, at vores medarbejdere har et liv 

uden for ministeriet med familie og fritidsinteresser, og at vi 

som arbejdsplads derfor skal give rum til også at prioritere 

livet uden for arbejdspladsen. 

Ministeriets understøtter derfor, at ministeriets medarbej-

dere har mulighed for at organisere og tilrettelægge deres 

arbejde ud fra fleksible arbejdsforhold, fx ved mødetid og 

gåtid, planlægning af interne møder og mulighed for at 

arbejde hjemmefra, hvis der her igennem kan skabes en god 

balance mellem effektiv opgavevaretagelse og et velbalance-

ret arbejdsliv.    

I ministeriet lægger vi vægt på, at arbejdet kan udføres i 

fysiske rammer, som er sikre og sunde, og at medarbejderne 

har psykiske arbejdsvilkår, der engagerer, udvikler og skaber 

trivsel for den enkelte. Alle medarbejdere og ledere har pligt 

til at bidrage til et velfungerende og samarbejdsorienteret 

arbejdsmiljø og til at gå konstruktivt ind i løsningen af de 

uenigheder eller konflikter, der måtte opstå.

Vi har fokus på effektivitet og benytter vores ressourcer 

bedst muligt. Vores ledelse prioriterer og fordeler opgaver-

ne, så vi sammen skaber de bedste resultater og understøt-

ter, at et velbalanceret arbejdsliv er muligt for alle medarbej-

dere. Vi tror på, at gensidig fleksibilitet chef og medarbejder 

og kolleger imellem giver os det bedste grundlag for at løse 

ministeriets opgaver – et velbalanceret arbejdsliv er et 

fælles ansvar.
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Arbejdslivspolitikken i 
praksis

Høj trivsel og et godt arbejdsmiljø er en vigtig forudsætning 

for en effektiv opgaveløsning. Den enkeltes trivsel påvirker 

det fælles arbejdsmiljø, samtidig med at arbejdsmiljøet påvir-

ker den enkeltes trivsel.

Vi finder, at det er bedre at forebygge end at hebrede, og at 

det er vigtigt at have en løbende dialog om arbejdsmiljø og 

trivsel, så det bliver en naturlig del af kulturen at tale åbent 

om. Vi udfører mindst hvert tredje år en arbejdspladsvurde-

ring (APV), og udarbejder efterfølgende en handleplan for de 

punkter, der bør forbedres.

Vi har fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø, som er kende-

tegnet ved høj trivsel og arbejdsglæde, så stress, mobning 

og mistrivsel undgås. Vi støtter vores medarbejdere, når de 

oplever svære eller kritiske situationer i deres privatliv, ved 

at tage individuelle hensyn, når det kræves. Som kolleger 

giver vi plads til, at andre i perioder kan have brug for mere 

rum end normalt.

Selv om vi arbejder hårdt på at forebygge stress ved at skabe 

god trivsel, kan konkrete stresstilfælde ikke helt undgås. 

Derfor har vi både et trivselsvejlederkorps og en fast aftale 

med Falck Healthcare til at forebygge og/eller sikre, at den 

stressramte kommer tilbage til jobbet på den bedst mulige 

måde og med den nødvendige støtte.

Vi anerkender, at medarbejdernes sundhed betyder meget 

for udførelsen af arbejdet. Derfor tilbydes regelmæssigt 

sundhedstjek til alle medarbejdere, så der kan dæmmes op 

for evt. begyndende sygdomme. Motion og kost er ligeledes 

vigtigt for medarbejdernes sundhed og trivsel, så derfor 

prioriterer vi mulighed for at dyrke motion i og uden for ar-

bejdstiden med fælles pausetræning, gåture, fælles sang mv. 

Samtidig tilsigter vi at servere frisk- og veltillavet, ernærings-

rig og varieret mad i ministeriets kantiner, hvor høj kvalitet af 

økologiske råvarer er i højsædet.

For at sikre medarbejdernes sundhed og trivsel prioriterer 

vi ergonomisk rigtige arbejdspladser bl.a. ved at stille det 

udstyr til rådighed, som vores medarbejdere med særlige 

behov har brug for. 

Der er udarbejdet en fælles HR-plan for koncernen, som 

løbende definerer de større HR- og trivselsinitiativer, som 

skal gennemføres i koncernen. HR-planen samt personale- 

og ledelseshåndbogen, hvor de konkrete arbejdsmiljøforhold 

og trivselsinitiativer beskrives, kan findes på ministeriets 

intranet ”Kanalen”.
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Evaluering og løbende 
justeringer

Arbejdslivspolitikken justeres løbende i forhold til nye udfor-

dringer og mål i Undervisningsministeriet.

9


