
FOKUS PÅ ’MENING’
Sidste år beskrev vi, hvordan trivselsundersøgelser i 
2021 ville kaste lys på, hvad der skulle være fokus på ift.  
medarbejdernes trivsel i GEV.

I GAIS-systemet, som blev benyttet, er der 7 faktorer, 
der udgør arbejdslyst: Medbestemmelse, Mestring, 
Ledelse, Balance, Mening, Resultater og Kolleger. Første 
undersøgelse viste en god score, men et af de områder, 
hvor der var plads til udvikling var faktoren ’mening’, som 
siden da har været ekstra i fokus. 

Til seneste trivselsundersøgelse i februar måned, 6 mdr. 
efter den første undersøgelse, havde resultatet flyttet 
sig på mening. Fra 79/100 til 85/100. Særligt rykkede 
områderne ”Kan du se mening i de beslutninger, der 
træffes på din arbejdsplads” og ”Lever dit nuværende job 
op til dine ønsker for dit arbejdsliv” sig meget i forhold til 
udgangspunktet.

Det seneste år har budt på et stærkt fokus på at gøre GEV til en endnu mere attraktiv arbejdsplads 
- hvilket jo i høj grad har med vores mentale og fysiske sundhed at gøre. Derfor har vi arbejdet med 
flere forskellige tiltag:

Mentale sundhedsambassadører
Ganske langsomt, og måske i et andet tempo end forventet, fik vi i 2021 igangsat uddannelsen af 
mentale sundhedsambassadører i GEV. Først blandt mellemlederne og sidenhen blandt fire af 
medarbejderne, som også skal uddannes. Arbejdet her er langt fra færdigt og først i 2022 forventer 
vi for alvor at komme i gang med denne del.

Træning i arbejdstiden
Det er de færreste som er i tvivl om, at fysisk hårdt arbejde sætter sit præg på kroppen over tid. Un-
dersøgelser peger dog på, at stillesiddende arbejde også kan påvirke kroppen meget negativt. Netop 
for at forebygge skader satte vi træning og bevægelse på dagsordenen. To gange om ugen har alle 
medarbejdere kunne deltage i træning med fokus på styrke smidighed, balance og meditation. Altid 
naturligvis under forudsætningen, at man sikrer, at opgaver og ansvar koordineres med kollegerne 
forinden. 
Vi har været meget heldige, da GEVs egen medarbejder, Martin, har flere uddannelser inden for netop 
dette område, hvilket har gjort det let at igangsætte. Martins største håb har været at være med til 
at flytte kollegers mentale og fysiske sundhed i ordningen, som indtil videre skal evalueres i løbet af 
2022.

Brok på dagsordenen
Med støtte fra Foreningen Velliv fik vi i 2021 tilskud til et foredrag med manden bag bogen ’Brok - 
om at håndtere dårlige ting på en god måde’ - det kan du læse meget mere om på næste side.

HVORFOR SKAL GEV 
VÆRE EN ATTRAKTIV 
ARBEJDSPLADS?
Det skal vi fordi arbejdsløsheden i Billund Kommune er 
historisk lav, og det bliver i fremtiden endnu sværere 
at rekruttere medarbejdere. Derfor skal vi passe ekstra 
godt på de dygtige medarbejdere vi har og sikre, at vi kan 
lokke de nye frem, når der opstår en god mulighed.

Særligt har vi fokus på det kommende generationsskifte, 
der ligger om hjørnet, hvor vi skal kunne tiltrække de 
nye, samtidigt med at vi formår at fastholde den vigtige 
viden, der er i GEV. 

EN ATTRAKTIV 
ARBEJDSPLADS
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