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Medlemsundersøgelse – jan./feb. 2017 

 

Denne medlemsundersøgelse er udsendt til aktive medlemmer af Greve 

Lærerforening, til besvarelse i uge 4-7, 2017 

I alt deltog 251 medlemmer, hvilket svarer til 58% af de indbudte aktive 

medlemmer. 

 

Hvilken arbejdsplads er du ansat ved? 

 

Køn: 
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Hvad er din ansættelsesgrad? (Du kan se ansættelsesgraden på din lønseddel) 

 

Hvor mange skemalagte undervisningslektioner á 45min. har du i en normal 

uge? (forstået som alle skemalagte lektioner, der udløser undervisningstillæg) 

 

Har du andre større arbejdsopgaver udover dine undervisningslektioner? 

(Svarende til mere end 1 ugentligt lektion i gennemsnit) 
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Hvilke andre større opgaver har du? (Sæt gerne flere krydser) 

 

 

Hvordan vurderer du dine muligheder for at løse disse opgaver med en 

tilfredsstillende kvalitet i forhold til sidste skoleår? 
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Hvordan vurderer du dine muligheder for at levere en tilfredsstillende kvalitet i 

dit skole/hjem-samarbejde i forhold til sidste år? 

 

Hvordan vurderer du dine muligheder for at levere en tilfredsstillende kvalitet i 

din undervisning i forhold til sidste år? 

 

Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid, har tilstrækkelig tid til 

at forberede og efterbehandle undervisningen? 
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Er du i løbende dialog med din leder om prioritering af dine arbejdsopgaver, 

herunder muligheden for at forberede og efterbehandle din undervisning? 

 

Er du, af din leder, blevet anvist måder, hvorpå du kan forberede din 

undervisning smartere eller anderledes? 

 

I hvilken grad er det muligt at gennemføre undervisningen, så alle elever får den 

rette undervisning? 

 

Har du inden for det sidste år haft perioder, hvor du følte dig stresset af dit 

arbejde? 
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Har du inden for det sidste år været hos lægen for at tale om stress? 

 

Har du inden for det sidste år været sygemeldt på grund af  stress? 

 

Har du inden for det sidste år søgt behandling for stress-symptomer? 

 

Har du indefor det sidste år overvejet at skifte job? 
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