Den gode arbejdplads.
På Gentofte Håndarbejdsværksted vil vi gerne sikre arbejdsglæde.
Det er vigtigt, at værkstedet har et godt arbejdsmiljø, hvor alle trives. Det gør vi bedst ved,
at vi alle tager ansvar for og bidrager til, at Gentofte Håndarbejdsværksted er den gode
arbejdsplads.
Gentofte Håndarbejdsværksted er den gode arbejdsplads når;
- der er en god omgangstone og omgangsform
- der er respekt for arbejdet.
- det fysiske arbejdsmiljø er i orden.
Vi har en god omgangstone og omgangsform når vi;
- respekterer at vi er forskellige og tager hensyn til hinandens grænser.
- hjælper hinanden
- interesserer os for hinanden.
- lytter til hinanden og svarer når vi bliver spurgt om noget.
- er venlige overfor hinanden f.eks. siger godmorgen eller farvel.
- taler stille og roligt
- går stille og roligt
- når vi løser konflikter sammen
Der er respekt for arbejdet når;
- der er nogle gode arbejdsopgaver og vi har indflydelse på, hvad vi skal lave
- vi samarbejder om at løse opgaver
- andre sætter pris på og respekterer det vi laver
- at aftaler og arbejdstider overholdes
- vi selv er positive overfor arbejdet.
Der er et godt fysisk arbejdsmiljø når;
- der er arbejdsro
- der er et godt arbejdslys og korrekte møbler
- der er et sted til ens ting f.eks. knager og skab
- værkstedet er godt indrettet så f.eks. kørestole kan komme rundt.
- der gode arbejdsredskaber og værktøj.
- der er hjælperedskaber f.eks. rullevogne.
- Der er frisk luft, f.eks. ved at vinduer åbnes i pauserne
- der er ryddet op og tingene ligger på deres plads.
- der er sprit og lign til hygiejne og alle overholder hygiejneregler.
- der er rent og at rengøring kan komme til, at gøre rent.

Selvom der er arbejdsglæde på Gentofte Håndarbejdsværksted kan der godt forekomme
konflikter og uenigheder, når vi er mange sammen og man kan være i dårligt humør en
dag. Det er derfor vigtigt at vi snakker om problemerne og sammen finder løsninger, så det
ikke går ud over det gode arbejdsmiljø.

