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Baggrund

• Begge sider i SU ønskede et bedre samarbejde

• Medarbejderne foreslog at vi brugte Professionel Kapital som redskab

• Gennemført årlige undersøgelsen siden 2016 (dvs. vi er i gang med 4. 
undersøgelse)

• Vi er enige om at undersøgelsens resultater skal bruges til at forbedre 
arbejdspladsen





Hvad fortæller vi på EUC Nordvestsjælland at 
Professionel Kapital er:

• Professionel kapital er summen af
• Social kapital (Tillid, retfærdighed og samarbejde)

• Human kapital (Den enkeltes samlede kvalifikationer, evner og kompetencer)

• Beslutningskapital (Medarbejderens evne til at træffe fagligt velfunderede beslutninger i 
komplekse situationer – og om det er muligt)

• Målingen kan altså bruges til at sige noget om skolens potentiale for 
at løse sin kerneopgave.

Bemærk nedenfor at tallene er point (0-100) og ikke ‘antal % der er enige/uenige’

– en høj pointscore er lig en høj kapital.



Skolens resultater
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Svarprocent (ud af ca. 300):
2016: 84,2
2017: 87,0
2018: 86,1



Zoom: Elementerne i Social Kapital
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Hvad tallene viser

• Der har været en klar fremgang i medarbejdernes positive oplevelse 
af skolen som arbejdsplads

• Vi kan blive bedre når det handler om samarbejde mellem ledelse og 
medarbejdere

• Vores konklusion er at systematisk arbejdet med undersøgelsen 
resultater skaber positiv forandring

Hvordan ser det så ud hvis vi sammenligner os med andre? (Benchmark
er her en række landsdækkende undersøgelser fra 2005, 2010 og 2012)



Resultaterne sammenlignet med andre
– grønt kryds markerer at vi er gået fra at ligge under benchmark til at ligge over.
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Hvordan har vi arbejdet med resultaterne?

• Decentral skole med central opfølgning
• Indsatser på baggrund af resultaterne lave decentralt med inddragelser af 

medarbejderne – cheferne holdes efterfølgende fast på processen i 
chefgruppen.

• Stort kompetenceprojekt med midler fra Kompetencefonden til at 
understøtte arbejdet med skolens professionelle kapital
• Bredt medarbejderinddragelse på afdelingerne i formulering af skolens nye 

strategi (2018-22) samt de tilhørende indsatsområder

Medarbejderinddragelser på flere niveauer: såvel på afdelingen som på 
formuleringen af skolen strategi



En slide fra opfølgning i 2017
Oplevet kvalitet som et fokusområde

.





Kompetenceudviklingsprojektet – en vigtig del

• Støttet af Kompetencefonden

• Titel: Udvikling af strategisk ledelse i samspil med medarbejderne

• Inddragelse af medarbejderne i
I. Den strategiske retning (input til skrivefasen) – og efter bestyrelsens 

vedtagelse af strategien

II. Inddragelse i at fastsætte afdelingsspecifikke indsatser, som lederne har 
lavet handleplaner på baggrund af. 

• I denne proces har MIO været aktiv del og projektets styregruppe har 
været sammensat af medarbejder-rep. fra HK, GL og 
Uddannelseforbundet. 



Kan man mærke det i hverdagen?

Ja!
• Bedre tone mellem A- og B-side

• Flere smil

• Nye medarbejdere siger, de følger sig velkomne

• Antallet og andelen af medarbejdere, der deltager i f.eks. den fælles 
personaledag, stiger år for år

• Lavere sygefravær både med og uden langtidssyge end på andre offentlige 
arbejdspladser

• Men ikke kun her…





Sygefravær

• Sygefraværet var i 2016 pr. medarbejder i gennemsnit 9,3 dag

• Sygefraværet er i 2019 pr. medarbejder i gennemsnit 7,3 dag 
svarende til 2,0 %

• I 2016 udgjorde deltidssygemeldinger 0,2 dag

• I 2019 udgør deltidssygemeldinger 0,9 dag



Professionel Kapital handler også om resultater

Skolen kan kun lykkes med sin 
strategi, hvis den enkelte  
medarbejder oplever at hun 
lykkes med sin 
undervisning/opgaver

Vækst 45 % fra 2016-2019 (budget)
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Ledelsen
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Høj Professionel Kapital giver også lyst til 
samvær udenfor arbejdstiden
• EUC by Night

• Personalearrangementer

• Julefrokoster

• Sportslege…
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