
Det fysiske arbejdsmiljø 

1. Inventar 

1.1 Oplever du problemer med interiørets tilstand i kirken og/eller i de tjenstlige lokaler? (stole, 

borde, reoler, gulve, tæpper og it-udstyr) 

 

2. Ergonomi 

2.1 Oplever du problemer med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, tunge løft, hårde træk og/eller 

skub i dit daglige arbejde? (F.eks. som følge af dårlig indretning på arbejdspladsen) 

 

3. Indeklima 

3.1 Oplever du problemer med træk og/eller dårligt indeklima i kirken og/eller de tjenstlige 

lokaler? 

3.2 Oplever du problemer med manglende/dårlig rengøring i kirken og/eller de tjenstlige lokaler? 

 

4. Lys og støj 

4.1 Oplever du problemer med det elektriske lys i kirken og/eller de tjenstlige lokaler? 

4.2 Oplever du problemer med lyset fra vinduerne i kirken og/eller de tjenstlige lokaler? 

4.3 Oplever du problemer med støj/dårlig akustik i kirken og/eller de tjenstlige lokaler? 

 

5. Øvrige forhold 

5.1 Oplever du problemer med prædikestolen? 

5.2 Oplever du problemer med alterbordet? 

5.3 Oplever du problemer med kirkegårdens grave? (skridfarer, ergonomi m.m.) 

5.4 Oplever du problemer med adgangsforhold og/eller flugtveje? 

5.5 Oplever du problemer med brandsikringen? 

5.6 Oplever du problemer med installationerne? (el, vand og varme) 

5.7 Evt. øvrige kommentarer til det fysiske arbejdsmiljø. 

  



Det psykiske arbejdsmiljø 

1. Indflydelse og støtte 

1.1 Mangler du indflydelse på mængden af eget arbejde? 

1.2 Mangler du indflydelse på hvordan arbejdet tilrettelægges? 

1.3 Mangler du indflydelse på hvordan arbejdet udføres? 

1.4 Mangler du hjælp og støtte fra kollegaer, menighedsråd, andre medarbejdere? 

1.5 Mangler du hjælp og støtte fra provsten? 

 

2. Information, variation og udviklingsmuligheder 

2.1 Mangler du informationer, der er nødvendige for at klare arbejdet tilfredsstillende? (f.eks. i 

forhold til koordinering og planlægning af kirkeligt arbejde) 

2.2 Er dit arbejde ensformigt? 

2.3 Mangler du muligheder for at lære nyt gennem dit arbejde? 

 

3. Krav 

3.1 Er det nødvendigt, at du arbejder så hurtigt, at det er belastende? 

3.2 Sker det ofte, at du ikke når alle dine arbejdsopgaver? 

3.3 Sker det ofte, at du er meget stresset? (f.eks. flere lange perioder med spidsbelastninger) 

3.4 Bliver der ofte stillet modstridende krav til dig? 

 

4. Mobning/chikane og vold og trusler 

4.1 Er der mobning og/eller chikane på din arbejdsplads? 

4.2 Er du, eller har du været, udsat for risiko for vold, trusler eller krænkelser? 

 

5. Anerkendelse og påskønnelse 

5.1 Mangler du anerkendelse og/eller påskønnelse af dit arbejde? 

 

6. Sygefravær 

6.1 Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? 

6.2 Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke, at sygefraværet mindskes? 

 

7. Jobtilfredshed 

7.1 Hvor tilfreds er du med dine udviklingsmuligheder i arbejdet? 

7.2 Hvor tilfreds er du med måden dine evner bliver brugt på? 

7.3 Hvor tilfreds er du med det psykiske arbejdsmiljø alt i alt? 

7.4 Hvor tilfreds er du med dit job som helhed? 

 

8. Øvrige 

8.1 Evt. øvrige kommentarer til det psykiske arbejdsmiljø. 


