
 

 

Du har angivet, at du slet ikke eller kun i mindre grad har gode muligheder for 
efter- og videreuddannelse. I boksen herunder kan du uddybe din besvarelse. 

• The process, and possibilities are not clear to me 
• Min stilling er midlertidig, og det er mangt fra sikkert jeg kan fortsætte. 
• Der er kun begrænset budget eller egenbetaling 



• Mangler retningslinjer og økonomisk ramme for hvad der kan lade sig gøre. 
• Det er efterspurgt med MUS-samtaler 

22. Har du inden for det seneste år haft en medarbejderudviklingssamtale 
(MUS)? 

 

 

 



 

 

39. Har du inden for de sidste 12 måneder følt dig udsat for uønsket seksuel 
opmærksomhed på din arbejdsplads? 

 

Fra hvem har du inden for de sidste 12 måneder følt dig udsat for uønsket 
seksuel opmærksomhed? 

 

 

 



40. Har du inden for de sidste 12 måneder følt dig udsat for trusler om vold på 
din arbejdsplads? 

 

Fra hvem har du inden for de sidste 12 måneder følt dig udsat for trusler om 
vold? 

 

 

 

41. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din 
arbejdsplads? 

 



Fra hvem har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold? 

 

 

 

42. Har du inden for de sidste 12 måneder følt dig udsat for mobning på din 
arbejdsplads? 

 

Fra hvem har du inden for de sidste 12 måneder følt dig udsat for mobning? 

 

 

 



43. Har du inden for de seneste 12 måneder haft sygefravær, der skyldes 
forhold på arbejdspladsen? 

 

Hvilke årsager har der været til sygefraværet? 

 

Hvilke årsager har der været til sygefraværet? - Andet 
• stomach aches, stress.. 
• Just being sick in general 

Er du fastansat eller projektansat? 

 

 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende støj. Beskriv problemet/problemerne i boksen herunder. 

• Der er bare megen snak - det kan være distraherende ind imellem. Ikke noget stort problem 
• Hard to concentrate when you need to. 

From people ( kantine ) in general. 
Traffic outside. 



• Jeg arbejder meget mere koncentreret hjemme end på kontoret, men snakken og folk der kommer 
forbi er også med til at knytte bånd på arbejdspladsen, så jeg prøver at lave arbejdsopgaver som er 
mindre krævende når jeg er på kontoret. 

• Meget larm på gangen 
Mange mennesker på kontoret 

• mødelokaler med dårlig akustik. ventilation der støjer i værksteder 
• Når man sidder 4 på et kontor, vil der ind i mellem være støj fra de andre og telefonerne, men jeg 

synes ikke, det er et stort problem. 
Ventilationen hører men egentligt først, når det slukkes kl. 16, pludselig er der helt stille. 

• ventilation in my office 
• Døre åbnes/lukkes, og vi sidder tæt, så når vi hver især har "besøg", hvor der bliver spurgt ind til 

noget, der skal løses, kan det virke noget støjende, og sidder man med en telefon, og der er 
"snakkende" folk i rummet, virker dette også støjende. 

• Vi er mange i et fælleskontor, og det giver uundgåeligt støj 
• Støj fra mennesker er uundgåeligt i et storkontor - og trods det er dagligt ikke noget stort problem. 
• Der er meget uro på det kontor jeg er på, men jeg har mulighed for at flytte til andet sted når det 

er for meget 
• mange afbrydelser fra folk i og uden for afdelingen, som gør det svært at koncentrere sig 
• I undervisningen af store klasser kan det i visse lokaler være problematisk, at ventilationsanlægget 

støjer. Det kan være svært at nå de, der sidder bagest i klassen og det tager naturligvis 
koncentrationen. 

• Ikke mere end normalt forventeligt. Kun til gene ved opgaver, der kræver koncentration. 
• Det er svært at undgå støjforstyrrelser i løbet af en arbejdsdag - der er ikke nogen steder at gå 

hen, hvis man skal løse opgaver der kræver helt ro og/eller fordybelse 
• 1) Støj fra kollegaer, vi sidder flere i samme lokale. 

 
2) Støj fra de tilstødende lokaler. 
 
3) Trafikstøj. 

• Afdelingen er meget besøgt - hvilket er logisk nok - og ligger meget centralt, lige over kantinen. 
Der er fantastisk støjende midt på dagen, og det kan gå ud over koncentrationen ved opgaver, der 
kræver fordybelse. Der er begrænsede muligheder for at finde ro på skolen i det hele taget, når 
man har brug for det. 

• Det er uundgåeligt når man har stor-kontorer og mange studerende i kantine og gange at der er 
støj, men det opvejes af de fordele der er ved at sidde sammen med andre mennesker hvor det er 
let at dele information. 

• storrumskontorer er svære, når man skal udføre koncentrationsbetonede opgaver 
• Mange mennesker på gangene, mange afbrydelser i løbet af dagen. 
• Kan være travlhed , mange personer vil have din hjælp , eller meget støj , mange i samme rum , 

bl.a . 
• Primært i fællesarealer hvor lydniveauet kan virke stressende omkring frokost. 
• I mit arbejde er det ofte nødvendigt at blive ved skrivebordet, mens jeg har besøg af, eller taler i 

telefon med, studerende eller kolleger - fordi jeg skal vise noget på skærmen. 
Derfor kan jeg ikke blot forlade min plads. Da jeg deler kontoret med andre, vil dette forstyrre.  
 
Studerende står somme tider ude på gangen (jeg har kontor i 1.12) og taler - og der er meget lydt. 
Så det er også en kilde til støj. 

• Vi er mange i samme rum, der er ikke "plads" til samtaler. Det er generende, hvis mange 
mennesker taler i smågrupper samtidig i lokalet. 

• Der er meget lydt i vore kontorer, så vi kan høre hvad der bliver sagt på nabokontorerne i forb. 
med fx møder, telefonsamtaler eller andet, hvilket kan være problematisk i og med der bliver 
håndteret fortrolige emner og også kan være studerende på kontorerne, der kan overhøre ting. 

• Det kan være samtaler på gangen eller i kontoret, som er svære at undgå, men kan være 
forstyrrende for koncentrationen. 

• Højrøstede telefon samtaler på fællesarealerne. 
• Sidder i åbent rum med meget trafik og mange tlf-opkald. Kun enkelte muligheder for at finde ro. 
• Der kan nogle gange være mange mennesker på vores lille kontor, og hvis man så har en opgave 

man skal koncentere sig om, så kan det være irrterrende. 
• Der er meget uro i det område, jeg sidder i, og det kan være vanskeligt at koncentrere sig. 
• Sidder på fælleskontor 



• Offices and classrooms are facing the busy street, while teaching the windows in the room has to be 
closed and that means we running out of fresh air in an 30min. If we open the windows we are 
always interrupted by any sort of transport chaos happening outside, it is too noisy to open 
windows. 

• Skolens personalerum har en frygtelig akustik! Og ventilationsanlægget (og tynde vægge) medfører 
støj i de enkelte kontorer. 

• Inevitable noise of so many people in a building adapted for its current use 
• Det er jo en af ulemperne ved at have et lidt for stort åbent kontormiljø... 
• Stor-rums-kontorer har bare nogle udfordringer mht. støj - jeg synes dog i det store hele, at fordele 

opvejer ulemperne... men der er altså konstant en "grundstøj" når man sidder mange sammen og 
har gang i mange forskellige ting. 

• Der mangler gode steder at holde møder og gode steder at tale i telefon ! 
• Der er meget ringe mulighed for at skifte miljø, hvis man skal arbejde med ting, der kræver 

fordybelse fremfor samarbejde. 
• Åbent kontor - folk der kommer og går, taler i telefon, spørger om noget, afbryder.... 
• mange mennesker på meget lidt plads 
• Dårlig akkustik i lokalerne når vi har mange mennesker i samtale på samme tid.  

I undervisning eller under workshops. 
Samtidig er det er svært at åbne vinduerne ud til vejen bag bygningen, da billarmen suges ind i 
lokalerne langs den side af bygningen. 
Ikke desto mindre kan det være nødvendigt at lufte ud pga dårligt indeklima. 

• Der er mange "kunder" i butikken og der er mange forstyrrelser i løbet af en almindelig arbejdsdag 
pga. samtaler, vi hver i sær har med studerende, undervisere, kollegaer osv. 
 
Dertil kommer støj fra vejen. 

• Det er ikke som sådan et roligt arbejdsmiljø og det vil det til hver tid være når man arbejder i 
storrumskontorer -  men jeg er ikke super god til at abstrahere fra det og tager derfor 
hjemmearbejde når jeg har brug for ekstra koncentration 

• Der er støj rundt omkring på skolen, men jeg ser det som en normal del af at være en del af det 
inspirerende miljø, der er på skolen. Jeg vil hellere have lidt støj og liv end ro og intet liv. 

 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende belysning. Beskriv problemet/problemerne i boksen herunder. 

• It will be nice to have Neutral light or Day light. It will also help to see colours on their real spec. I 
think is important that we can see the real colours don't you think?  
Designskolen ? 

• Det er nødvendigt at rulle gardiner ned for at holde sol og varme ude. Vinduer kan ikke stå åbne på 
grund af støj og os fra gaden. 

• På gråvejrs dage er loftbelysningen meget svag og giver dårligt lys. Værst om vinteren. 
• er meget lysfølsom 
• Min arbejdsplads er i et meget lyst rum - og afhængig af tidspunkt på dagen og året falder meget 

lys ind 
• Ringe grundbelysning af kontor. Gamle lysstofrør med hårdt lys. 
• Rummet er generelt meget mørkt 
• På mit kontor har vi de "gamle" loftlamper - og når markiserne nu kører ned hvis solen står ind af 

vinduet - bliver her meget mørkt. 
• Der er store vinduer, der leder meget lys og ikke mindst varme og lys ind i rummet. 
• Min arbejdsplads er placeret i direkte sollys over middag, hvilket giver problemer. 



• Meget lys fra vinduer 
• Reflekser fra omkringliggende bygninger og biler, som forstyrrer. 
• Der kunne være bedre belysning i værkstederne 
• Igen i lokalerne langs vejen. Når persiennerne er nede for at holde den skarpe sol ude, er der 

meget dårlig belysning i lokalerne. Det virker sløvende. 
• Det er et rigtig dårligt rum at sidde og arbejde i - luften er dårlig og lyset er dårligt 

 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende rengøringen. Beskriv problemet/problemerne i boksen herunder. 

• Toiletterne er ofte beskidte. Dog noget mindre efter sommerferien. 
• gulv+gulvpaneler og bord + computer har ind imellem haft en del støv og snavs 
• Når der har været sygdom hos rengøringspersonalet. 
• kontoret virker ikke rent 
• Jeg er i tvivl om, hvorvidt der bliver gjort rent på kontoret. 
• I travle perioder kan der godt være mangelfuld oprydning eller renholdelse af værksteder , grundet 

studerendes  
manglende interesse eller forglemmelse . 

• Ind imellem mangler der sæbe, toiletpapir og håndklædepapir. Foreslår, at det tjek af samme 
lægges ind som fast procedure ved rengøringen. 

• Selvforskyldt - for meget rod i rummene forhindrer ordentlig rengøring. Der mangler 
opbevaringsplads til visse ting... 

• Dette er IKKE en kritik af rengøringen - men jeg finder det meget irriterende at bordene på 
toiletterne hver dag SEJLER i vand, det er sandsynligvis fordi trykket i armaturerne er så højt at 
vandet sprøjter ud over det hele. Det kan også skyldes at "nogen" gør hænderne våde, før de tager 
sæbe, og så bliver hele bordet plasket til.  
Jeg bruger MEGET papir til at tørre efter med, fordi det irriterer mig. Det er ikke spor bæredygtigt, 
og det synes jeg er ærgerligt. 

• Da vi er mange i samme rum og der er meget få muligheder for opbevaring af arbejdsmateriel, er 
der ofte alt for mange ting i vinduer, på gulv, hvilket hindrer en god rengøring af lokalet.  
Der er ingen muligheder for at hænge visuelt materiale op, hvilket afstedkommer meget materiale 
på vores borde = meget lidt rengøring. 

• Toiletterne er tit snuskede over middag. 
• Der er nogle gange problemer med rengøringen af gulvene i værkstedet hvor vi ikke har fundet en 

rutine på rengøringen. 
• Gulvet i biblioteket og de aflåste lokaler i biblioteket bliver ikke gjort nok rent. 
• Staff changes in the cleaning function have led to occasional lapses in hygiene 
• Synes ikke der bliver gjort konsekvent godt rent på vores kontor. 
• Det sker af og til, at man kommer til lokaler, der ikke er blevet ryddet tilstrækkeligt op af tidligere 

brugere. 



 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende selve arbejdspladsen. Beskriv problemet/problemerne i boksen 
herunder. 

• gammel kontorstol få muligheder for regulering 
• When in my office I work on a lab top - it affects my shoulders sometimes 
• Meget stillesiddende arbejde. Fysioterapeut/ergoterapeut kunne måske hjælpe ligesom mulighed for 

andre siddepladser og evt. træningslokaler 
• jeg skal sidde meget ned og skrive. det er hårdt for kroppen og ryggen 
• Primært selvforskyldt, men bedre tilbud og mere opmærksomhed kunne anspore en aktiv indsats. 
• Det er ikke muligt at ændre mellem andre arbejdsstillinger end siddende og stående. Det er fx 

svært at finde et mere behageligt sted at sidde, hvis man primært skal læse. 
• Det kunne være rart at få besøg af en fysioterapeut, der kan hjælpe med at indstille stol rigtigt. 
• Min kontorstol er en gammel én, jeg ville rigtig gerne have en som fleksibel i ryggen fx når jeg 

læner mig tilbage. Men den fungerer da.  
 
Skærmen på mit skrivebord kan ikke sættes længere op, og jeg bøjer faktisk nakken lidt for meget 
nedad (efter min mening). 

• vi har meget små computereskærme og det er ikke hensigtsmæssigt med store skærme i vores 
arbejdsrum. 

• Nogle gange står det udstyr, som jeg skal vedligeholde ikke helt praktisk. 
• Hand and arm support when working with a computer 
• Undersøgelse af individuelle preferencer omkring arbejdsstol mangler samt insight i hvordan man 

selv kan være med til at forebygge arbejdsskader omkring stillesiddende arbejde. 
• Sidder for længe stationært i samme stilling, en anderledes stol kunne evt. være en løsning, eller 

gummi/skumunderlag til at stå på med pladsen. 
• Det handler vel om i bund og grund om stolen. Min stol forsvandt over sommerferien og der stod en 

anden da jeg kom tilbage. Jeg har ikke forsøgt at gøre noget ved det siden, da det var mit indtryk 
da jeg startede på skolen, at det var lidt tilfældigt hvilken stol man lige fik. (- og for at ret skal 
være ret, fordi jeg selv har udskudt at handle på det)  
Under mit bord har jeg i øvrigt et arkivskab der er fuldstændig ubrugeligt, da det skal betjenes fra 
oven, frem for at have skuffer i fronten. Det fylder bare.   Et møbel med skuffefront ville give mig 
bedre plads på skrivebordet. (- Det har jeg også udskudt at handle på!) 



 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende rumtemperatur og træk. Beskriv problemet/problemerne i boksen 
herunder. 

• Der bliver meget varmt på kontoret i sommerhalvåret pga sol. 
• too hot in summer time at list on the south side 
• Bygningen er meget varm når solen står på. 
• Bygningen bliver meget varm i sommerhalvåret derfor åbner nogle branddøren for at få frisk luft, 

men det giver træk andre steder i bygningen. 
• Der kan stadig blive meget varmt i kontor og undervisningslokalerne om sommeren. Det er svært at 

have vinduer åbne pgra trafikstøj. 
• sydvendt facade der kan blive meget varm 
• rumtemperaturen: Når det er ekstremt varm eller kold udenfor. 
• The rooms for teaching is often very hot, and with too much light during summer months 
• Det er de samme problemer, jeg har angivet før - forårsaget af at arbejde i glasburet med meget 

sol og lys  
- og når vinduerne så af og til MÅ åbnes, kan det godt trække voldsomt 

• mit kontor er alt for varmt om sommeren 
• Der kommer kold luft ned fra loftet i vinterperioden 
• Denne sommer har været virkelig varm og det har været svært at få temp ned. 
• meget varmt om sommeren og meget dårlig ventilation hele året 
• Om sommeren kan der være meget varmt i undervisnings- og mødelokaler, men svært at åbne 

vinduerne pga. motorstøj fra vejen.  
Om vinteren kan der være meget koldt i visse lokaler–det kan naturligvis klares ved at tage mere 
tøj på. 

• svært at regulere pga store vinduer og vinduer der fx ikke kan holdes åbne ved blæst eller regn. 
• Solafskærmning virker til tider uforudsigelig. 
• Hen over sommeren har det været svært at regulere temperaturen i rummet 
• Lokalet ligger på solsiden, og bliver meget varmt om sommeren. Samtidig fungerer 

udluftningssystemet ikke, eller er ikke-eksisterende. Om vinteren bliver lokalet meget koldt, og 
opvarmningen og den manglende udsugning og det dårlige indeklima i lokalet gør, at man kan blive 
utilpas efter at have opholdt sig der i længere tid. 

• Sidder i et rum der dårligt kan temperaturreguleres pga meget store vinduesflader. 
Har ikke nogen oplevelse af at have indflydelse på temp.regulering... 

• I den nye tilbygning er der ingen solafskærmning. Der bliver især ulideligt varmt i lokalerne der 
vender ud mod Sydbanegade, og ventilationen virker ikke til at have nogen som helst effekt. 

• Om sommeren bliver der ULIDELIG varmt her på kontoret - fordi vi får solen direkte fra syd.  
Det virker ikke som om ventilationen kører særlig meget. På 2. sal har jeg somme tider været til 
møde i lokale 2.22 - og når ventilationen går i gang deroppe kan det virkelig høres! Dét har jeg 
aldrig hørt på samme måde her i lokale 1.13. 
 
Om vinteren kan her være lidt koldt - men så tager jeg en trøje på. 



• Der er meget meget varmt i vores arbejdslokale og oplevelsen er, at der stort set ikke er noget 
ventilation af luften i rummet.  
Stort skift i temperatur mellem sommer og vinter, hvor sommeren er alt for varm og vinteren til 
tider kold. Dog opleves vinteren bedre, da man jo altid kan tage mere tøj på. 

• I sommerhalvåret, når det er varmt, er kontoret næsten ikke til at holde ud at være i op af dagen. 
Luften bliver tung og temperaturen meget høj. Samtidig kan vi ikke åbne vinduerne pga. støj- og 
lugtgener fra vejen. Jeg oplever tit at gå hjem med hovedpine. 
Samtidig føler jeg mig til besvær i vinterhalvåret, når jeg ikke selv kan regulere temperaturen i 
lokalet, men er nødt til at skrive til Hans og bede ham justere op eller ned. 

• Meget tør og varm luft i sommermånederne. Vinduerne står åbne hele sommeren. 
• Der er direkte sol om eftermiddagen, som gør rummet meget varmt og generende for øjnene ved 

skærmarbejde. 
Vinduerne giver ikke mulighed for ordentlig udluftning og der er også meget larm fra vejen. 

• Skolen kan blive meget varm i sommermånederne. 
• Der bliver meget varmt i rigtig sommervejr, og grundet vejen kan vinduer ikke være åbne hele 

tiden. Sidst på dagen kan luften derfor være meget tung. Det er dog ikke noget jeg forventer kan 
løses, men mere et grundvilkår ved godt vejr. 

• Kontoret bliver meget varmt om sommeren, vinduerne vil ikke altid åbne 
• Det er svært at lufte ud i receptionen og biblioteket og hen på eftermiddagen bliver luften tung og 

beklumret. Der kan ikke laves gennemtræk. 
• temperature levels are not always good. 
• på varme dage, bliver det alt for varmt i køkkenet, nærmest fugtig 
• Der bliver rigtig varmt om sommeren. Vi har haft mulighed for at lave ordentlig gennemtræk men 

kun ved åbning af branddør som jo ikke må stå åben. 
• Der er ingen ventilation i kontorerne når solen står lige på - vinduerne kan kun åbnes lidt, og luften 

kommer direkte fra en meget trafikeret vej. Dvs den føles ikke ren... 
• Der bliver meget varmt i sommermånederne 
• Der er vidst intet nyt her ,) Det smukke glashus er jo blot et drivhus i sommerhalvåret og 

ventilationen virker ikke optimalt... 
• Reduction of temperature during summer months is impossible. Working environment can become 

unbearably hot and humid at times ... 
• Lokalene er for vare om sommeren og for kolde om vinteren - det må kunne reguleres og styres 

bedre! 
• De store vinduesflader og store rum skaber, alt efter årstiden, for meget enten varme eller kulde. 
• Nogle sommerdage bliver kontoret meget varmt at arbejde i og det er svært at få ordentlig 

udluftning. 
• Der meget varmt om sommeren 
• Det ser ikke ud til at ventilationsanlægget i det rum jeg sidder virker, som gør at luften bliver tæt 

og en gang i mellem for varmt. Vinduerne skal åbnes for at få frisk luft og det giver træk og kulde 
(specielt om vinteren, forår og efterår). 

• for vamrt om sommeren, dårlig udluftning. Især lokale 1.23. For meget støj hvis vi åbner vinduer 
• Igen i lokalerne langs vejen. Når persiennerne er nede for at holde den skarpe sol ude, er der 

meget dårlig belysning i lokalerne. Det virker sløvende. 
Ingen mulighed for solafskærmning på hele frontsiden af bygningen = varm kontorplads! Varme 
Studiepladser. 

• Det er SÅ varmt på kontoret, når det bare er en smule over 20 grader udenfor, at det nogle gange 
kan være svært at koncentrere sig. Det hjælper desværre heller ikke, at åbne vinduerne, da 
varmen så bare kommer ind. Vi skal dog åbne dem en gang i mellem alligevel, da det føles, som om 
der næsten ingen ilt er i lokalet. 

• Der er et utrolig dårligt indeklima i huset - luften er tung og tæt 
• I opgangen i den nye bygning ved metal trappen er der om sommeren meget varmt - måske der 

var en mulighed for sol afskærmning. 
• Det er bare virkelig varmt om sommeren at sidde i et af de sydvendte kontorer. Det giver 

tilgengæld en del lys, hvilket er ønskværdigt. 
• ALT for varmt i til tider i sommerperioden. Har oplevet at to personer blev så dårlige, at de var ved 

at besvime pga af varme og manglende ventilation 



 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende luftkvalitet og ventilation. Beskriv problemet/problemerne i boksen 
herunder. 

• Det virker som om ventilationen ikke altid kører når det er nødvendigt 
• Samme som før - på grund af varme i rum om sommeren, bliver luften meget tæt, hvis mange 

mennesker sammen. 
• tør Luft der giver irritation i øjne 
• as described earlier 
• Kontoret ligger mod syd, dvs. når solen er på, opvarmes rummet udefra. Men solafskærmning tager 

heldigvis meget fra, men stadigvæk kan det være meget varmt på kontoret. 
• Samme problemkreds - jeg arbejder i glasburet på 1. sal 
• Da det er svært ved at blive kølet ned er luften meget trykkende 
• I forbindelse med undervisning af store klasser, bliver luften ofte tæt og det er svært at lufte ud ved 

at åbne vinduerne pga. tidligere beskrevet støj fra vejen samt problemer med træk. 
• store vinduer, der ikke kan åbnes ved fx blæst eller regn 
• Ringe ventilation på varme dage med høj luftfugtighed. 
• Kan ikke bruge kontaktlinser pga tør luft, og bruger meget håndcreme af samme årsag. 

Luften bliver hurtig tung, hvis vinduer og døre ikke er åbne. 
• Der er ingen udsugning i lokalet. 
• Hvis døre og vinduer til et lokale er lukket bliver luften hurtigt meget dårlig og tung... I lokale 2.4 

dannes der vacuum og ventilationen hyler når døre lukkes i. 
• Som nævnt før, virker det ikke som om ventilationen kører så ofte.  

 
Vores pedel har for nyligt nævnt at han ikke synes han ved nok om hverken markise-systemet eller 
ventilationsanlægget. 

• Som tidligere nævnt føles det ofte som om al luft er brugt i rummet, særligt i sommerperioden. 
• Når temperaturen er høj, føles luften meget trykkende og ubehagelig. 
• Vinduer kan ikke åbnes ordentligt og der er larm fra vejen. 
• Man bliver meget  træt i hovedet , hvis ikke man går ud og trækker frisk luft i løbet af dagen. 
• Det er igen temperaturen på varme sommerdage. Og egentlig vil det hjælpe bare at åbne vinduet, 

men det er heller ikke optimalt pga larmen fra gaden. Prøver selv at lufte ud ved frokosttid. Det går 
nok alt sammen - der er ikke så mange varme dage i DK :-) 

• Se tidligere kommentar 
• Varme om sommeren giver dårligt indeklima på kontoret, når der ikke er mulighed for ordentlig 

udluftning 
• Se forrige kommentar 
• As mentioned before, windows can't be opened duo to notice, offices and classroms are facing busy 

street, it makes room out of fresh air very fast 
• Det er især om morgenen hvor luften er utrolig tæt og det lugter meget indelukket 
• Luften i lokalet står tit helt stille hvilket vil sige at det kan være svært at få pusten... 
• Igen ventilationssystemet der ikke virker optimalt.. 
• Air movement and cooling is insufficient during the summer months 
• Indeklimaet er bare ikke godt nok. Det skal være bedre styring af ventilation, varme mm. 
• Vi er mange i samme lokale, luften bliver hurtigt tæt. Vinduerne kan ikke åbnes lidt, så enten er det 

voldsom mængde luft eller ingen. 



• Ventilationen kan være utilstrækkelig på varme dage. 
• Om sommeren er der for varmt 
• Det ser ikke ud til at ventilationsanlægget virker i det rum jeg sidder. 
• se tidligere svar 
• For svært at lufte ud, da man så lukker larm og sol ind i bygningen. 
• Jeg kan ikke mærke, at ventilationen overhovedet arbejder. Vi oplever hver dag, at der er for lidt ilt 

på kontoret og vi har ofte hovedpine - især om eftermiddagen og når det er varmt udenfor. 
• Vi kan ikke skabe nok udluftning til at luften bliver behagelig og ikke trykkende - der er rart om 

morgenen men op ad dagen bliver det kun værre og værre 
• Om sommeren er der ofte varmt i lokaler ud mod Sydbanegade - kunne være dejligt med noget 

ventilation eller air condition. 

 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende kemikaliehåndtering. Beskriv problemet/problemerne i boksen 
herunder. 

• Manglende kendskab til håndtering af farlige kemikalier. 
• I have no knowledge whatsoever with such kind of substances what they are and how to treat them 

if that would happen, but it doesn't relate with my working position. I do not work with chemicals. 
• De 'kemikalier' der kommer ind gennem vinduet fra den trafikerede vej, med bilos. 

 

 

Du har angivet, at du i forbindelse med dit arbejde oplever problemer 
vedrørende uheld eller særlig risiko for uheld. Beskriv problemet/problemerne i 
boksen herunder. 

• Some of us are using Machines that if you don't know how to use them right it could eventually cut 
your fingers, burn you, etc etc 
Is always a risk. even when you make a coffee you know that you need to take your hands off so 
you don't get burn. 



• Jeg markerede 'dagligt' vedr. affald - fordi vores affaldssortering trænger til et alvorligt eftersyn! 
Kan vi få nogle TYDELIGE skilte, som fortæller at de klare sække kun må indeholde RENT PAPIR? 
Der kommer papkrus og andet deri - og så kan vi ikke tjene penge på at aflevere papiret til 
genbrug.  
 
Jeg foreslår ligeledes en anden måde at håndtere pap på - for det må heller ikke lægges i de klare 
sække, så vidt jeg ved. Kun rent papir. 

• Flugtvejene bliver ikke altid holdt fri. 
• Electronics waste handling. 
• Trange P-forhold, et problem i forbindelse med gæster i huset efter kl.9.00. 

Sprog 

 

Nærmeste leder 

 

Samlet status 
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