
Professionel kapital på 
erhvervsskoler med 
erhvervsgymnasier



Godt at vide om afdækning af professionel kapital
• Lovkrav: Afdækning af professionel kapital kombineret med afdækning af fysisk 

arbejdsmiljø med GL’s og Uddannelsesforbundets værktøj udgør lovpligtig APV. 

• Pris: Afdækning af professionel kapital koster 12.500 kr. for hele skolen. 
Afdækning af fysisk arbejdsmiljø koster 7.500 kr. for hele skolen.

• Tilpasset uddannelsesinstitutioner: Professionel kapital er relevant for alle 
medarbejdertyper på uddannelsesinstitutioner. Kun medarbejdere, der 
underviser, får spørgsmål om undervisning.  

• Opdeling i afdelinger: Afdækning sker typisk for alle medarbejdere på 
arbejdspladsen. Medarbejdere kan opdeles i grupper, så der dannes 
resultatrapporter svarende til skolens afdelinger og underafdelinger.

• Anonymitet: Professionel kapital afdækkes anonymt. Fysisk arbejdsmiljø 
afdækkes ikke-anonymt. EG/Safetynet står for dataindsamling og udarbejdelse af 
rapporter. Uddannelsesforbundet og GL har ikke adgang til skolernes data.



Særligt for erhvervsskoler

• Uddannelsesforbundet og GL kan hjælpe med kontakt mellem skoler der 
afdækker, så I kan sparre med andre erhvervsskoler

• Store skoler kan få tilpassede udtræk af data omkring fysisk arbejdsmiljø, så det 
er lettere at handle på de ikke-anonyme besvarelser, fx på skoler med mange 
afdelinger

• Opfølgning kan startes på opfølgningsseminar eller med en online samtale med 
en konsulent fra TeamArbejdsliv. Særligt for store skoler, der afdækker igen, og 
hvor mange sidder i SU og deltager i opfølgningsarbejdet, kan onlinesamtalen 
være praktisk. Online samtale eller opfølgningsseminar er gratis.



Benchmark i professionel kapital

• Benchmark til det danske arbejdsmarked. Benchmarket er synligt i 
resultatrapport

• Benchmark til skoler, der har afdækket professionel kapital. Det 
udregnes pba. mere end 50.000 medarbejdere fordelt på flere end 
150 institutioner. Benchmarket er synligt i resultatrapport 

• Benchmark til skolens tidligere afdækning (skoler der afdækker 
igen). Benchmarket er synligt i resultatrapport

• Aktuelt benchmark til skoler der afdækker i den konkrete sæson. 
Gennemgås på opfølgningsseminar og ses på præsentationsslides 
som skolen får til internt brug



Resultater, otte erhvervsskoler 2020-2022 



MATRIX FORÅR 2022

ALLE SKOLEFORMER
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ARBEJDET MED PROFESSIONEL KAPITAL KAN 

AFLÆSES PÅ ARBEJDSMILJØET 

– MEN DET ER IKKE ET QUICK-FIX
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Udviklingen på 17 skoler  2022

Parametre med overvejende positiv udvikling

Antal skoler med 

Positiv udvikling

Antal skoler med 

Negativ udvikling

Social kapital 5 3

Tillid 5 3

Retfærdighed 4 2

Samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne 4 1

Oplevet kvalitet 5 0

Kriterier for kvalitet 4 2

Arbejdsmængde 3 0

Anerkendelse fra ledelsen 6 2

Anerkendelse fra samfundet 3 0

Arbejde-privatlivskonflikt 5 1

Loyalitet 5 3
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Parametre med overvejende negativ udvikling Antal skoler med 

Positiv udvikling

Antal skoler med 

Negativ udvikling

Eleverne – sociale og psykiske forhold 1 6

Parametre med både frem- og tilbagegang* Antal skoler med 

Positiv udvikling

Antal skoler med 

Negativ udvikling

Beslutningskapital 3 2

Ledelseskvalitet 4 3

Tilfredshed med arbejdet 3 2

Faktorer uden markant udvikling, bl.a.: Anerkendelse kolleger, Samarbejde med kolleger

*Forandring er angivet for skoler med minimum 5 point forandring

ARBEJDET MED PROFESSIONEL KAPITAL 
KAN AFLÆSES PÅ ARBEJDSMILJØET 
– MEN DET ER IKKE ET QUICK-FIX



Praktisk om afdækning og opfølgning

• Tilmelding: Tilmeldingsfrist er 1. september for efterårets afdækning og 1. 
februar for forårets afdækning. Tilmelding til afdækning af professionel kapital 
sker på  www.gl.org/protilmeld 

• Kontaktpersoner: Ved tilmelding angives mindst en ledelsesrepræsentant, en 
arbejdsmiljørepræsentant og en tillidsrepræsentant kontaktperson. 

• Opfølgningsseminar: Skolen har fem gratis pladser. Flere kan tilkøbes. 

• Viljen er afgørende: Når skolen/institutionen afdækker professionel kapital er det 
vigtigt, at ledelse, lærere, TAP’ere og andre medarbejdere samt TR og AMR har 
viljen til at arbejde med at højne skolens professionelle kapital. En afdækning 
forbedrer ikke i sig selv arbejdsmiljøet.


