Bemærkninger til fraværsstatistikken 1. kvartal 2019
Sygefravær
Nedenstående 10 institutioner/afdelinger har haft det største fald i sygefraværet (målt i % -point):












PAU-eleverne med 11,54 – der er et væsentligt fald både i kort- og langtidsfravær.
(bemærk: antallet af elever er halveret).
Mælkevejen med 8,82 – korttidsfraværet og særligt langtidsfraværet er faldet.
Kontoreleverne med 8,64 – væsentligt fald i korttidsfraværet.
Frederiksgadecenteret med 7,83 – langtidsfraværet for ordinært ansatte er faldet betydeligt
– dog er korttidsfraværet steget både hos ordinært ansatte og medarbejdere på særlige
ansættelsesvilkår.
SFO Nordlyset med 7,66 - skyldes hovedsageligt fald i langtidsfraværet.
Bibliotekerne med 6,78 - skyldes fald i både kort- og langtidsfravær på ordinært ansatte.
Karise Skole med 6,67 – korttidsfraværet og særligt langtidsfraværet er faldet.
Haslev Svømmehal med 6,01 - skyldes fald i både kort- og langtidsfravær.
Modtagerklasse Vest med 5,97 – skyldes, at der intet fravær har været i forhold til ordinært
ansatte – derimod er det steget en smule for medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår.
Park & Vej med 5,25 – langtidsfraværet for ordnært ansatte er faldet – derimod er det
steget for medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår.

Nedenstående 10 institutioner/afdelinger har haft den største stigning i sygefraværet (målt i % point):











SFO Hyllen med 14,86 – skyldes en væsentlig stigning i langtidsfraværet for ordinært ansatte.
Centerklassen med 7,90 - skyldes hovedsageligt en væsentlig stigning i langtidsfraværet for
ordinært ansatte.
SFO Viben med 6,55 – der har været et fald i korttidsfraværet for ordinært ansatte – til
gengæld er langtidsfraværet steget betydeligt.
Kantinen med 6,51 – der har været en stigning i langtidsfraværet for ordinært ansatte og i
korttidsfraværet for medarbejdere på særlige ansættelsesvilkår.
Ungdommens Uddannelsesvejledning med 6,19 – skyldes en betydelig stigning i
langtidsfravær.
Plejecenter Tycho Brahes Vej med 6,10 – skyldes hovedsageligt et stigende langtidsfravær
hos de ordinært ansatte.
Stab Vestskolen med 5,83 - skyldes stigning i langtidsfraværet for ordinært ansatte.
Faxe Øst med 5,81 – skyldes stigninger i både kort- og langtidsfraværet for begge
medarbejdergrupper.
PPR Rådgivning- og Konsulent-team med 5,17 – skyldes stigning i langtidsfravær.
Karise Børnehus med 5,00 - skyldes stigninger i både kort- og langtidsfraværet for begge
medarbejdergrupper.

