
SOCIAL HANDLEPLAN

På Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole vægter vi, jævnfør skolens vedtægter, åbenhed, li-
geværdighed, nærhed og fællesskab højt. Vi sigter ligeledes efter at agere ansvarligt, i forhold til 
såvel enkelte individer og fællesskaber, som det hele samfund. I relation til dette ønsker vi en  
arbejdsplads præget af menneskelig mangfoldighed og social diversitet. På baggrund af dette 
ønske, og bekendtgørelse nr. 1349 af 5/12 2007 om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder, 
prioriterer vi det følgende:

• at gøre en indsats for at fastholde medarbejdere på skolen, såfremt de af helbredsmæssige 
årsager får nedsat arbejdsevne. Dette søger vi at gøre blandt andet ved aktivt og konstruktivt at 
medvirke til fleksjobansættelse, nedsat arbejdstid og lignende.  

• at fastholde og udvikle medarbejdere gennem mulighed for uddannelsesorlov og anden kom-
petenceudvikling, samt ligeledes, hvor det giver mening, at understøtte ledige i at bygge bro til 
arbejdsmarkedet gennem virksomhedspraktik, løntilskud- og jobrotationsansættelser. 

• at analysere skolen som arbejdsplads, med henblik på at give mulighed for ansatte på særlige 
vilkår, gennem medarbejdersamtaler, arbejdspladsvurdering og eventuelt med konsulentbistand.  

• at skabe vished om at skolen er interesseret i at tilbyde stillinger til personer med nedsat ar-
bejdsevne, personer i jobtræning, personer i fleksjob og lignende, gennem kontakt til diverse 
myndigheder.  

• at vurdere ansøgere i forbindelse med nyansættelser, med henblik på ansættelse af personer 
med nedsat arbejdsevne. Med mindre skolen som minimum har opfyldt målet om, at 3,5% af 
årsværkerne er medarbejderne på særlige vilkår.

Skolen har i 2020 i alt 30,4 årsværk fordelt med 20,08 ledelse og lærere, samt 10,33 
årsværk på TAP-personale. Der er 2 ansatte på fleks, deres timer udgør i alt 1,03 årsværk. 
Ernæringsassistentelev ansat pr. 13. august 2018 (udlært 22. december 2020 )
Ernæringsassistentelev ansat pr. 1. august 2020 - det betyder at vi indtil december 2020 har to 
elever i køkkenet. 
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