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APV – Powered by Woba

Som en del af forsikringsprogrammet får skolen 
adgang til Woba, så den lovpligtige APV kan 
gennemføres nemt, enkelt og værdiskabende.

Et godt arbejdsmiljø er en 
forudsætning for, at lærere og 
TAP’ere trives på skolen. 

Tilfredse og raske medarbejdere er 
altafgørende for, at skolen kan levere 
gode resultater, og det kan derfor 
betale sig for skolen at interessere 
sig for personalets trivsel. 

Skab en bedre arbejdsplads
Wobas platform erstatter tunge 
surveyes, ressourcekrævende 
administration og meget lidt reel 
forandring.

Platformen tilbyder en digital og 
branchespecifik APV-løsning, der 
giver skolen mulighed for at arbejde 
systematisk og forebyggende med 

• Forebygger risikoen for stress og 
sygefravær 

• Giver mulighed for en individuel 
tilpasning af spørgerammen 

• Brugervenlig APV, som 
medarbejderne kan besvare via 
app, mobiltelefon eller pc

• Skaber overblik over skolens 
arbejdsmiljøudfordringer og 
genererer automatisk rapporter og 
grafer i realtid via dashboard

• Præsenterer branche-benchmark 

• Optimerer forudsætningerne for at 
igangsætte målrettede indsatser

 
Hvordan fungerer Woba?
Skolen kan udarbejde sin APV i fem 
enkle trin:

1. Skolen uploader oplysninger

2. Skolen planlægger udsendelse 
og opfølgning

3. Medarbejderne besvarer under-
søgelsen og modtager egne svar 
og værktøjer til at øge trivslen

4. Skolen får adgang til Wobas 
analyseværktøj, der i realtid 
genererer resultater 

5. Skolen modtager anbefalinger 
til handlingsplaner og 
forebyggende aktiviteter 

skolens arbejdsmiljø – dermed 
minimeres risikoen for stress og 
arbejdsskader, og trivslen øges. 

På baggrund af spørge-
skemaundersøgelsen, som 
kan tilpasses skolens behov, 
genererer platformen automatisk 
målrettede handlingsplaner med 
råd og vejledning til, hvordan 
arbejdsmiljøet på skolen kan 
forbedres.

Fordelene ved APV-faciliteten
• Sparer tid og penge på en 100% 

automatisk APV- og trivselsproces
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Skoleforsikringsprogram
WTW tilbyder risikorådgivning 
og et skræddersyet 
forsikringsprogram til private 
skoler og institutioner i 
Danmark.

Forsikringsprogrammet 
er udviklet i samarbejde 
med Efterskoleforeningen, 
Dansk Friskoleforening, Frie 
Fagskoler, Lilleskolernes 
Sammenslutning og Folkehøj-
skolernes Forening for at give 
medlemmerne adgang til 
et unikt forsikringsprogram 
og helhedsorienteret 
risikorådgivning. 

Hvad er prisen på Woba?
Et samarbejde med WTW 
er et samarbejde om 
skadeforebyggelse. 

Derfor tilbydes Woba 
som en integreret del af 
arbejdsskadeforsikringen 
uden yderligere omkostninger.
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