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Arbetsmiljöenkät rådande pandemi
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1. Hur har din arbetsplats hemma fungerat? 

Arbetsmiljöenkät rådande pandemi

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=883991&p=1&pa=1&pb=1&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=883991&p=1&pa=1&pb=1&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=883991&p=1&pa=1&pb=1&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=883991&p=1&pa=1&pb=1&an=0&sn=0&hm=0#


Något förändrade arbetsuppgifter men största fokus på anpassning till distansarbete
Anonym

Har småbarn hemma som ej har börjat förskola än vilket har gjort det lite svårt att fokusera på jobbet. Jag jobbar också deltid men det har blivit mer diffust när man är
"på jobbet" och inte.
Anonym

Har en liten tjäna och ha inte undervisat så mkt denna period. Det har fungerat tillfredställande. När det gäller möten har jag fått hjälp från KMH att ha surfpott som
jag kan använda vid möten annars är vårt bredband alldeles för dåligt att kunna delta. Innan jag kom på den lösningen kändes det rätt uppgivet och utanför.
Anonym

Problemen med streamad undervisning består. Zoom är ljudmässigt under all kritik och olämpligt för någon som helst musikundervisning bortsett från föredrag. Som
frilansare har jag alltid arbetat hemma, och är van vid att se min hemmiljö som en arbetsplats. Ett mycket flexibelt schema vad beträffar lektioner är lätt att genomföra
i en miljö där man slipper använda SL flera timmar extra för att ta sig in till KMH och enstaka lektioner. Dessutom är kaffet bättre hemma...
Anonym

Vi är två som plötsligt arbetar hemma och vårt hem är för litet för det. Har använt öningslokal ibland men det har inte varit särskilt praktiskt.
Anonym

Lång teknisk uppförsbacke. Senfärdigt och minimerat stöd från KMH.
Anonym

Har separat arbetsrum med höj- & sänkbart skrivbord. Tyvärr inte någon dörr, och både min äkta "hälft" och ett barn är hemma för det mesta. Vissa möten/samtal
behöver tas i ett annat, mindre ändamålsenligt rum.
Anonym

Satte tidigt upp en ”work space” som känts som min kreativa fristad.
Anonym

Inget bra skrivbord och stol, får ont i ryggen. Haft problem med VPN, det är dock löst nu. Behöver ibland tillgång till pärmar och annat material som finns på kontoret
och som är svåra att frakta till hemmet.
Anonym

Jag har ingen kontorsplats. Sitter i köket på en trästol och bordet är inte rätt höjd. Det gör att jag får ont överallt och det är svårt att sitta efter ett tag. Efter ett par
veckor är det kännbart.
Anonym

Jag har kunnat jobba i lugn och ro och uppkopplingen har fungerat bra
Anonym

Jag har lyckats att hitta en relativt bra kontorsstol, datorskärm, tangentbord och mus vilket har underlättat arbetet och den ergonomiska anpassningen.
Anonym

Svårt att inte kunna vara på arbetsplatsen. Jag har fått musarm av allt datorarbete. Och är mycket tröttare än vanligt. Även lite ont i ögonen. Det är för många långa
möten i Zoom helt enkelt.
Anonym

Jag hade dock behövt en bättre arbetsstol samt större skärm.
Anonym

Saknar det handgripliga arbete som jag har till vardags.
Anonym

Stora ergonomiska problem, samt att det är svårt att dela på arbetsutrymmen med flera personer i en trång lägenhet.
Anonym

Har bra bredband.
Anonym

Med tanke på att jag har en bebis har det fungerat förvånansvärt bra. Men de dagar tonårssonen är hemma har jag ingen vettig arbetsplats pga relativt trångbodd. Så
det har gått bra med några avbrott som varit problematiska.
Anonym

Störd av familjen, ingen avskild arbtsplats
Anonym

Jag hade väldigt lite undervisning kvar på läsåret när pandemin började, har därför ej undervisat via hemmet så mycket, men det jag gjort har gått bra.
Anonym

Datorn kan krångla ibland, från 2015, vid för mycket arbete i zoom med för många studenter samtidigt. Svårt med att hitta komfort och goda ergonomiska

Kommentarer: 



arbetsställningar. Men överlag fungerar det ok.
Anonym

Jag har ett eget litet Attefallshus där min studio finns. Jag trivs bra med att jobba där oavsett pandemier.
Anonym

Nätverket lite instabilt, vilket gjort att jag fått flytta runt vid zoom-möten. Annars bra.
Anonym

Inte så bra arbetsstol/bord vilket lett till mer kroppsliga problem.
Anonym

Jag hade redan före pandemin en bra arbetsplats hemma med skrivbord och bra stol.
Anonym

Jag upplever att det har fungerat utmärkt att arbeta hemifrån!
Anonym

Jag har lite problem stundtals med internetuppkoppling i hemmet. Dessutom funkar det inte att spela instrument hemma pga grannar.
Anonym

Det har fungerat bra efter omständigheterna men bor en relativt liten lägenhet, så svårt att hitta en plats för fokuserat undervisande. Min fru jobbar också hemma så
vi får dela på utrymmet så gott det går.
Anonym

Helt OK, då jag haft vissa "hjälpmedel" på plats hemma redan(t.ex. en större extern skärm, externt tangentbord etc) och lånat hem vissa saker från kontoret på
KMH(t.ex. stativ till laptopen).
Anonym

Jag var tvungen att koppla in fiberanslutning för att få stabil och snabbare uppkoppling. Det medför högre månadskostnader för mig. Också en ny och stark router blev
nödvändigt för att överföra internet till arbetsrummet. Så det var en viss investering för att överhuvudtaget kunna arbeta. Tyvärr, de flesta studenter har inte råd till
sådana investeringar, så ibland var det mycket svårt att undervisa online pga dålig utrustning på deras sida (gammal dator, ingen extern mikrofon som kan kopplas till
den, dålig internetuppkoppling osv.).
Anonym

Bättre än förväntat men oergonimiskt.
Anonym

Det har bara till viss del fungerat ok. När det gäller instrumentalundervisning så fungerar vissa moment ok men det är problem med själva spelandet för att ljudet inte
är så bra. Det går inte att spela tillsammans och det är också lite svårt att vara intuitiv. Sedan är det studenter som inte har tillgång till ett bra/ok instrument. Den
muntliga kommunikationen fungerar men tyvärr inte vad det gäller det instrumentala.
Anonym

Dock har mitt privatliv blivit påverkad av att ha ett rum helt upptagen av arbetet.
Anonym

Har fått nya rutiner vilket fått mig att tänka mer kreativt om hur jag kan utföra mina arbetsuppgifter på distans.
Anonym

Det har varit helt ok men om det skulle fortgå till hösten så behöver jag hitta en bättre arbetsplats här hemma med bättre stol.
Anonym

Saknar dock tillgång till större skärm och höj/sänkbart skrivbord vilket resulterat i trötta ögon och värk i armar och axlar.
Anonym

Min internetuppkoppling har tyvärr svajat litegrann i det nya hus vi ganska nyligen flyttat in i. Det har gjort att jag ibland fryser i bild vid möten vilket såklart är
störande, men vi håller på att testar sätt att förbättra det.
Anonym

Hemma hos mig ok, hos studenterna varierande.
Anonym

Har tillgång till alla system och redskap jag behöver förutom utskrifter, men dessa kan jag samla ihop och åka in till KMH och göra.
Anonym

jag har fått hjälp av KMH med en router och har kunnat undervisa online mycket bra tack vare den .
Anonym

Men föredrar självklart att arbeta på plats på KMH
Anonym

Kunnat arbeta ostört och utan störningar vilket har gjort arbetet effektivare
Anonym



Det finns alltid vissa problem med att arbeta när familjen är hemma men med kompromisser går det att lösa
Anonym

Men.....flera timmars merarbete att flytta hem flygel m.m. för att få en bra arbetsplats hemma.
Anonym

Jag har ett avskilt arbetsrum med fast nätverksanslutning, jag har ordnat med den tekniska utrustning jag behöver för min undervisning på distans.
Anonym

Har fungerat OK, men vi är många som arbetar och övar hemma vilket skapar konkurens om det ljudande utrymmet i hemmet. Har också ont i kroppen av arbetet som
blir fysiskt ensidigt och oflexibelt.
Anonym

Svårt när alla är hemma och ergonomiskt men har bitit ihop
Anonym



Om du arbetar hemma (relevans i själva enkäten)
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2. Upplever du att du får den återhämtning du behöver? 
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Se ovan, svårt att stänga av jobbet helt när man inte ska jobba egentligen, pga jobbar hemifrån och den platsen blir förknippad med jobbet.
Anonym

Väldigt svårt de dagar då det är mkt jobb. Svårt att arbetet flyttat hem s a s.
Anonym

Denna termin har krävt/kräver mer av studierektorskapet i och med att det ständigt dykerupp frågor hur situationen ska lösas, examinationer som inte kan
genomföras, studenter som inte har instrument etc. Återkoppling på speluppgifter har i största hand gjorts genom inspelningar vilket också har tagit mer tid i anspråk
i stället för att göra återkoppling på plats, i alla fall för mig.
Anonym

Då jag arbetar halvtid och därför har ett antal halvtidsarbete har arbetet på KMH under krisen inneburit en mycket större belastning.
Anonym

Jag är mycket nöjd med att kunna arbeta från hemmet. Eftersom min tjänst är så liten men schemamässigt spridd över fler dagar än nödvändigt utnyttjar jag min
arbetstid mer effektivt. Dessutom är jag van vid att arbeta i mitt eget hem (se ovan!)
Anonym

Svårt att skilja på arbete och fritid när båda sker på samma platser och i samma rum.
Anonym

Det har då och då varit svårt att avgränsa arbetstid - fritid, speciellt under perioder då vårt barn har varit sjukt och har behövt stanna hemma. Men i övrigt har det gått
väldigt bra.
Anonym

Arbetet har belastat helger i för hög utsträckning
Anonym

Arbetsbörda har blivit så mycket större, inom att tekniken strular, studenterna skickar filmer som kräver långa återkopplingar, och egentligen tar det mycket mer tid än
fysisk undervisning.
Anonym

Glad att slippa pendla, men saknar ändå den egentid och "inbyggda" motion som resan innebar. Situationen med barn hemma gör att dagarna trots utebliven
pendling blir väldigt hårt "programmerad".
Anonym

Jag kan hålla pauser. Men kroppen tar stryk av att sitta fel. Och här räcker inte återhämtningen.
Anonym

Ja, men känt mig stressad ibland
Anonym

Det går bra att avsluta arbetet med lunchrasten är det mycket svårt att stänga av jobbet.
Anonym

Det är svårt att släppa arbetet när jag jobbar hemma som jag gjort de senaste månaderna. Det känns som det har varit väldigt mycket arbete och långa pass.
Anonym

Att arbetsdatorn står i vardagsrummet är inte helt optimalt då man omedvetet tänker på jobbet när man istället ska koppla av. Skillnaden på arbetsmiljö och
hemmamiljö suddas ut och det blir lite enahanda. Däremot är det lättare att ta pauser och promenader när man behöver fundera över arbetsfrågor.
Anonym

Lätt hänt att man hamnar i att man känner att man ska vara tillgänglig ännu mer nu än när man annars skiljer på när man är på jobbet eller inte. Känsligt när man
jobbar deltid och sysslar med olika saker olika delar av veckan.
Anonym

det är den generellt höga arbetsbelastningen som gör att återhämtning är svår i perioder. Det blev möjligen något bättre under Corona när man slipper restid till och
från jobb.
Anonym

Förstår inte vad menas med "återhämtning".
Anonym

Att vara i hemmet på jobbet och vara hemma hemma, gör att stress ackumuleras
Anonym

Det blir lätt för kort mellanrum mellan olika möten vilket orsakar trötthet. Det är också svårt att krasst hinna med alla arbetsuppgifter. Det är också så att slut och
början på arbetsdagar är inte lika tydliga vilket lätt innebär att det "sväller över" och resulterar i mer kvällsjobb än vanligtvis.
Anonym
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Svårt att släppa jobbet, när man alltid ser det.
Anonym

Själva situationen med pandemin är såklart påfrestande och i samband med hög arbetsbelastning så har det varit oerhört viktigt att själv sätta gränser för hur långa
arbetspassen hemma får bli. Jätteviktigt att ta regelbundna pauser och se till att komma ut dagligen på en promenad t.ex.
Anonym

För egen del beror det på att jag bor på landet med stor trädgård...där hämtar jag ny kraft
Anonym

Pga Coronan så gör jag i alla fall, mer än vad jg brukar, framförallt i att hålla kontakt o uppdateringar med mina studenter, de har i de flesta fall fått betydligt mer tid,
än vanligt. Det har känts oerhört viktigt att finnas för de o ge stöd o uppmuntran, en del har ju saknat övningsmöjligheter till en början, vilket är beklagligt.
Anonym

Har varit och är en utmanande period på många sätt. Är ju förutom lärare frilansande och turnérande musiker som har fått nästan alla planerade spelningar
avbokade. Mitt jobb på KMH är en viktig del att upprätthålla viktiga och meningsfulla rutiner i den rådande situationen. Känns som att jag har haft stunder av
reflektion och eftertanke som annars är svårt att få tid till. Men samtidigt en ständig oro över hur allt ska bli. Stress och oro över ekonomi men samtidigt skönt med en
"pausknapp" som tillsvidare tryckts på. Jag är ju van vid att ständigt resa till olika länder. Konstigt nog saknar jag det inte just nu. Saknar däremot en publik att spela
inför och mötena med mina studenter.
Anonym

Ja, när man väl "kommit in i" och lärt sig hantera hur det fungerar att arbeta hemifrån, så tycker jag att det fungerat bra. Men det tog ett par veckor att anpassa sig till
"det nya normala".
Anonym

Det känns som att det är mer tajt om tid kring deadlines nu än det brukar vara.
Anonym

Man kan ju ha kontakt med sina kolleger via zoom/mobil men det är inte samma sak som att träffas över ex. en lunch då det kan bli ganska kreativa samtal.
Anonym

Lätt att fastna i datorn och bli lite gränslös.
Anonym

Saknar mina kollegor.
Anonym

Försöker gå ut mitt på dagen och ta en promenad. Även på kvällen blir det en sund utomhus. Jag är bra på att bestämma mig när arbetet är över för dagen.
Anonym

Saknar studenter och kolleger såklart men konstigt nog även resorna där jag vant mig att arbeta koncentrerat. Nu har det varit mycket mer arbete 24/7
Anonym

Mer jobb än annars. Energikrävande
Anonym

Schemat blir ju rörigt så besvärligt på det sättet
Anonym

Bättre återhämtning eftersom jag sparar 1,5 timme per dag i resväg
Anonym

Utom att heldagar med möten online fungerar inte bra . Jag orkar inte , blir illamående och mkt trött vid för lång skärmtid.
Anonym

Arbetsbördan ökade eftersom så mycket fick planeras om, sedan gör ju själva oron för den rådande situationen vad gäller Covid19 sitt till. Det kan alltså vara svårt att
egentligen säga hur det påverkar men att det även påverkar hur att återhämta är klart.
Anonym

Distansundervisning tar energi på ett ensidigt sätt, medan undervisning på plats även ger viss energi tillbaka från de mänskliga mötena. Man blir inte lika trött av ett
tvåtimmars seminarium på KMH som av motsvarande via Zoom.
Anonym

Nackdelen är att en arbetsdag kan bli väldigt lång, man sitter till sent på kvällen, utan att ha gjort ett break, eller varit utanför dörren. Då kan det vara svårt att komma
till ro och få den sömn/återhämtning man behöver.
Anonym

Man måste vara disciplinerad och lägga in pausar. Det är lätt annars att man sitter i digitala möten under flera timmar
Anonym

Men kontrasten mellan jobb och fritid suddas ut lite när jag inte byter miljö vilket gjort att jag både jobbat sena kvällar/natt samt återhämtat mig under arbetsdagen.
Anonym

Det har varit mycket medarbete med att flytta alla våra konsertprojeket. Ett dubbelarbete som vi inte får någon kompensation för.



Anonym

För min del är jag van att arbeta hemifrån och van att strukturera upp min tid mellan arbete och fritid.
Anonym

Tillbringar mycket tid på zoom och telefon vilket gör att tiden som jag sedan ska använda till mitt eget arbetet vid datorn kommer ovanpå all undervisning och möten i
zoom. Det är tämligen tröttande. Ligger efter med en hel del känns det som.
Anonym

Möten går ofta i ett så man hinner inte ta raster
Anonym
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Svar 117

3. Upplever du att du får arbetsro? 
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På vissa plan får jag mer arbetsro hemma, då man kan låsa in sig i ett rum och få saker gjort. Men den sociala aspekten av att gå till en arbetsplats är förlorad. Vid jobb
på plats blir det kanske mindre effektivt eftersom man springer ihop med folk hela tiden och småpratar lite i korridorerna. Men också tråkigare att inte ha den sociala
ytan.
Anonym

Större arbetsro och enklare att få saker gjorda än på plats på KMH Campus.
Anonym

Lever i en familj där tonåringar också studerar hemifrån.
Anonym

Har en tonårsson som har varit hemma stor del av terminen p ga symtom Det har påverkat till viss del, vid några tillfällen har mina möten/examinationer kolliderat
med att han har haft prov digitalt..och så bor vi trångt vilket inte gör det lättare.
Anonym

Då arbetet tar mycket mer tid, är mer stressigt på grund av tidsbrist är det svårt att få arbetsro.
Anonym

I likhet med alla disciplinerade musiker arbetar jag bäst när jag helt kan rå min tid. Jag bor i skärgården och hat rika möjligheter att rekreera med skötsel av en stor
tomt och bad från egen brygga.
Anonym

Svårt att kombinera jobbet med barn som måste vara hemma från förskolan.
Anonym

Periodvis ganska dålig, pga familjen: liten bostad och öppen dörr till arbetsrummet.
Anonym

Jag har kunnat jobba ostört hemma
Anonym

Ofta har det gått bra men eftersom vi är två som jobbar hemma turas vi om med att vara i olika rum i bostaden.. Ibland stör grannarna och ibland stör vi grannarna.
Anonym

Har haft lite problem med hantverkare i grannlägenheter men annars bra arbetsro.
Anonym

Stora ergonomiska problem, samt att det är svårt att dela på arbetsutrymmen med flera personer i en trång lägenhet.
Anonym

Bebis i huset...
Anonym

Förutom ovanstående kommentarer har antal mail och telefonsamtal ökat avsevärt, förutom zoom möten såklart, vilket orsakar svårigheter i att få kontinuerlig arbetsro.
Anonym

Jag upplever att jag får mer arbetsro hemma än på KMH, ngt som jag upplevde redan före pandemin.
Anonym

Arbetsron är väsentligt förbättrad. Många utmanande moment är helt borta, vilket gör att min totala arbetsmiljö blivit positivt förändrad.
Anonym

Det är väldigt upp och ner vad gäller arbetsro. Zoom-undervisning funkar ganska bra men tär på en i längden. Man upplever en viss närvaro med studenterna när
man är uppkopplad men sen är det nån sorts tomhetskänsla som infinner sig när man loggar ut.... Men ganska ofta blir jag inspirerad av lektionerna och för nya idéer
till nästa möte. På det viset har jag lärt mej mycket av denna situation som jag kommer att ha nytta av när vi går tillbaks till det normala. Man känner sig väldigt behövd
av studenterna och fin kontakt med dom har uppstått.
Anonym

Ja, i de flesta fall. Ibland blir man avbruten av telefonsamtal eller spontana Zoom-möten, men det är ju jämförbart med hur man blir avbruten av "riktiga" människor
då man är fysiskt på plats på KMH. På det stora hela så upplever jag att jag har större arbetsro då jag jobbar hemifrån, än då man är på plats på KMH.
Anonym

Spenderar många timmar i hemmet, vilket jag gärna inte vill förknippa med arbete. Men med rätt rutiner funkar det dock att skilja på arbete och fritid.
Anonym

Är själv hemma på dagarna.
Anonym

Barnen har ju också arbetat hemma periodvis.
Anonym

Kommentarer: 



Mycket bättre arbetsro, eftersom man slipper diverse avbrott i arbetet.
Anonym

Att arbeta hemma en dag, då och då tycker jag är bra, just för att få arbetsro. I det här fallet blir det inte alltid arbetsro utan man kan känna sig splittrad då man inte
får den personliga kontakten man behöver.
Anonym

Inte veckan när tonåringen var sjuk och två barn var lediga från skolan. Då var det svårt att koncentrera sig. Det är också generellt svårare att fokusera på
eftermiddagen när barnen kommer hem från skolan.
Anonym

Men det tog ett par veckor att komma in i fokus och koncentration. De första veckorna efter stängning handlade mycket om den nya situationen och om corona-läget.
Anonym

I stort sett. Något mindre arbetsro när den tonårssonen slutade skolan.
Anonym
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4. Hur tycker du att kontakten med övriga i arbetsgruppen fungerar? 
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Både bättre och sämre. Vi har kontakt oftare i mitt arbetslag vilket är bra, men det finns också problem med vilka forum vi använder för att kontakta varandra. Mejlen
är jobbig på många sätt och det finns inget tydligt system för att använda t.ex. Teams som KMH har kommunicerat ännu.
Anonym

Vi håller de möten som behövs digitalt och har lärt oss hur detta fungerar.
Anonym

Min chef har varit väldigt bra på att organisera fikapauser och möten.
Anonym

Vi har dagliga avstämningsmöten och alltid Teams igång.
Anonym

...men det blir märkbart mindre spontana samtal & utbyten av tankar.
Anonym

Vi har haft fortlöpande möten på bra nivå.
Anonym

Det fungerar helt ok, men man man märker hur mycket lättare det är när man jobbar på kontoret, många frågor som man kan lösa på plats, det går snabbare på
kontoret. Det är omständigare att ringa, boka tid via teams etc.
Anonym

Det funkar men det är svårt att hålla kontinuerlig kontakt eftersom många är uppbokade i möten hela tiden.
Anonym

Den fungerar bra men jag saknar att få mötas "live" och ha den nära och snabba kontakten.
Anonym

det har enbart varit möten i zoom, vilket har fungerat mycket bra men den daglig samvaron och de snabba informationsflödet man då får har "fallit bort".
Anonym

Det har funkat mycket bra. Klart över förväntan!
Anonym

Ganska bra då vi träffats via Teams och Zoom för möten och fika men det fysiska mötet som är mer levande saknar man för att det känns lite onaturligt och stelt att
träffas digitalt.
Anonym

Vi har haft bra kommunikation, tycker jag.
Anonym

Möten varje dag har funkat för oss
Anonym

Har god kontakt med kollegor och kan utan större svårigheter sköta arbetet, såväl administrativt, akademisk och undervisningsmässigt.
Anonym

Det tack vare vårt dagliga morgonmöte och eftermiddagsfika via Zoom.
Anonym

Har under perioden inte arbetat i någon arbetsgrupp, förutom att jag haft samarbete med studierektor inför online-seminarium, vilket fungerat bra.
Anonym

Det funkar OK, men småsnacket före och efter möten, vid lunch osv saknas. Då löser och diskuterar man många problem.
Anonym

Dock långt ifrån så bra som i vanliga fall.
Anonym

Vi har stående dagsavstämning och digitalt fika vilket gör att man hela tiden håller kontakten med gruppen. Det bidrar också till att hålla motivationen uppe.
Anonym

Vi har stöttat varandra i arbetsgruppen och "träffats" digitalt och hörts flera ggr i veckan för att stämma av läget och arbetsuppgifter etc.
Anonym

Det känns ibland som vi har mer kontakt via zoom, än vanligtvis. Men man saknar fikastunderna.
Anonym

Kommentarer: 



Skullle gärna ha en veckovis uppdatering från alla Akademier.
Anonym

Känner att jag har bra kollegor på min institution som jag kan höra av mig till. Har fått bra stöd när det har behövts.
Anonym

Mycket bra - vi har regelbunden kontakt via telefon, Zoom, Teams och kontaktar varandra även spontant om vi behöver ha svar på eller diskutera något med kort varsel.
Anonym

Har daglig kontakt via mejl, teams och zoom.
Anonym

Vi har haft "fika" tillsammans må, on och fr samt avdelningsmöte 1g/vecka. Det har inte fungerat hela tiden men oftast.
Anonym

Känns som att det blivit mer kontakt med en del personal men sämre med andra. Nya grupperingar.
Anonym

Det fungerar bra med möten i Zoom och att samarbeta med olika projekt i Teams.
Anonym

Har haft digitala möten eller telefonmöten. Har upplevt att det faktiskt varit lättare att få tag på personer under våren
Anonym

Men de informella men värdefulla mötena uteblir
Anonym

Ingår inte i någon direkt grupp som brukar ha tät kontakt.
Anonym

Bra! Men det är svårt att få spontana reaktioner via zoom, som kan vara viktiga, inte alltid lätt att interagera via dataskärmen.
Anonym

Vi har dagliga möten och därmed ännu bättre kollegialt samarbete.
Anonym

Vi har nästan haft tätare kontakt tack vare zoom med avstämningsmöten och kontakt via mail. Hjälpt varann vid olika situationer. Känner mig trygg i vårt arbetslag
Anonym

Vi har under hela den här perioden haft dagliga lunchmöten med kollegorna på institutionen
Anonym

Tycker vi fått bättre kontakt i arbetslaget
Anonym

Bra, men inte lika bra som när vi ses i verkligheten.
Anonym
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1 Bra 106 (90.6 %)

2 Mindre bra 9 (7.69 %)

3 Inte alls 0 (0 %)

4 Ej aktuell/ingen åsikt 2 (1.71 %)

Svar 117

5. Hur tycker du att kontakten med din närmaste chef fungerar? 
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Det ska sägas att detta varit ett problem redan innan covid-19. Jag tycker min närmsta chef verkar vara väldigt upptagen och märker att jag drar mig för att höra av
mig. Det tar också lite för lång tid att få svar på frågor när man väl försöker ta kontakt. Samtidigt upplever jag att jag behöver fråga min chef om många små frågor som
kanske inte riktigt är på den nivån. Det kanske skulle behövas något slags mellanchef.
Anonym

Vi har en fantastisk chef som håller regelbunden kontakt och som genast såg till att regelbundna träffar för både mindre arbetsgrupper och hela akademin ordnades.
Anonym

Min chef är i stort sett alltid tillgänglig per mail, och jag får snabbt svar om jag behöver information eller hjälp.
Anonym

Alltid lätt att nå och samtala med.
Anonym

Jag hade önskat mig mer återkoppling från min närmaste chef under krisen. I början hade vi en chans att säga var och en hur man hade det, men sedan glömdes det
bort, och möten blev mera en-vägs kommunikation.
Anonym

Flera återkommande möten.
Anonym

Haft tre möten per vecka, samt om det behövs specifika möten/telsamtal om något behövts lösas snabbt.
Anonym

Lätt att få tag på.
Anonym

Min chef alltid funnits tillgänglig
Anonym

Zoom är ett mycket bra instrument att hålla kontakt, nu har jag främst använt detta i jobbsammanhang men man vet att chefen då finns. Detta har kompletterats med
telefonsamtal.
Anonym

Ändå besvärligt att inte kunna ses.
Anonym

Jag upplever att det är lättare att få tag i sin chef nu då man är hänvisad till mail tex. och får snabba svar.
Anonym

Ibland blir det mer dokumentation för att "bevisa" att verksamheten fungerar/är planerad. Förstår att det är nödvändigt, men det kan också ta tid från de egentliga
uppgifterna.
Anonym

Fungerar mycket bra tycker jag utifrån förutsättningarna.
Anonym

Hon är en stjärna på att se alla!
Anonym

Jag tycker att kontakten har fungerat mkt bra och jag har fått väldigt bra återkoppling från min närmaste chef.
Anonym

Jag hade gärna sett en tätare kontakt.
Anonym

Får snabb återkoppling om jag behöver drygt saker. Topp
Anonym

Har inte upplevt någon direkt skillnad därvidlag.
Anonym

Även här mycket bra - se svar på tidigare fråga ovan.
Anonym

Chefen finns tillgänglig för möten men inte det enkla pratet i vardagen som förut. Tror att kontinuerliga avstämningar är viktigare nu än förut.
Anonym

Vi följer avdelningens utveckling via cyberrymden. God kommunikation!

Kommentarer: 



Anonym

Som vanligt. Behöver jag prata med honom så finna han alltid tillgänglig.
Anonym

Har digitala avstämningsmöten eller telefonkontakt
Anonym

Det är ungefär som vanligt via mobilen eller möten, fast i det här fallet via zoom. Men de spontana snabba små mötena el chit-chatandet i korridoren har ju inte varit
möjligt.
Anonym
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1 Ja 57 (48.72 %)

2 Nej 43 (36.75 %)

3 Ingen kommentar/inte relevant 17 (14.53 %)

Svar 117

6. Har du förslag på förbättringar om situationen förlängs i höst eller återkommer? 
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Man skulle behöva göra tydligt hur kommunikationen ska äga rum. Mejlen borde uteslutande användas till direktkontakt mellan medarbetare. All gruppkommunikation
borde ske via trådad konversation som t.ex. Teams men det behöver styras upp så att alla akademier och institutioner använder det på samma sätt. Det skulle också
behöva klargöras vilka beslut man kan ta själv och vilka som man måste dubbelkolla med annan personal eller chef och i så fall vilken chef.
Anonym

Bättre teknisk support, information är att önska. Det har varit problem med Zoom, både för studenter och i min undervisning.
Anonym

Att det verkligen satsas på installationer för möten, föreläsningar och konserter över nät. En väl tilltagen budget måste på plats för att detta ska fungera och bli bra. En
"fjärrgeneral" behöver tillsättas som kan sammanställa behov och ha koll på teknik och de möjligheter som finns. Förslagsvis under PA med stöd av IT och MOM.
Anonym

Lite tätare möten o kontakt I mindre avd för att diskutera o lära av varandras erfarenheter
Anonym

Vet inte. Då jag undervisar i bl a dans blir det en knepig situation att lösa.
Anonym

Skulle helst vilja sitta och jobba någon annanstans än hemma. Det har funkat, men om jag kunde sitta och jobba på distans på kontoret på jobbet vore bättre.
Anonym

Fortsatt och förbättrat tekniskt stöd och hjälp för undervisning över internet. Det stöd som getts har varit svår att finna och lite rörig, den har inte alltid haft rätt
rubriker och därför tagit tid att finna.
Anonym

Vi MÅSTE finna ett bättre system för streaming av musik. Jag, som är i karantän ute i skärgården har dessutom en trådlös anslutning till nätet, vilket gör situationen än
värre.
Anonym

Inrätta ett särskilt rum på KMH och Edsberg för distansundervisning. Där skall studenten eller studenterna kunna sända bild och ljud med god kvalitet på ett för dem
enkelt sätt. Det går lätt att ordna utan stora kostnader. Jag föreslår även att enskild undervisning kan återupptas i skolans lokaler.
Anonym

Se till att teknisk hjälp från IT och alla resurser av kunskap, hårdvara och mjukvara AKTIVT säkerställs finnas och stå till förfogande för lärare och studenter!
Anonym

KMH/arbetsgivaren ordna i samråd med lärarna, så att instuderingslärarna kan undervisa på plats. Skapa en säker och relevant arbetsmiljö. Behovet är då stora
lokaler och skydd iform av plexiglasskydd.Och särskild sanering av våra rum.När vi jobbar med blåsare och sångare, är detta ett krav. Jag personligen skulle vilja se ett
system med regelbunden provtagning, för att smittan inte förs in. Ungdomar (så som jag har uppfattat det) har i vissa fall tagit allt för lätt på varningen om Covid-19. Vi
är arbetssugna och vill absolut undervisa!
Anonym

Tätare individuell avstämning via telefon/zoom med min chef
Anonym

Jag tycker att vi lärare ska få någon slags kompensation för att arbetet blir mera omfattande i Tidsanspräk. Tyvärr känns det som jag jobbar jämt, upp till 9-10 timmar
om dagen. Man blir aldrig färdig, utan känna mycket stress över det. Det hade varit bra att få kompledigt när man jobbar övertid hela tiden.
Anonym

Tycker att det oftare/alltid ska vara möjligt att ansluta till möten (i Zoom) även om värden inte anslutit ännu, så att man kan få snacka lite löst med kollegor om man
kommer tidigt, eller värden kommer sent. Detta är iaf aldrig möjligt inför/i samband med våra avdelningsmöten. Tror att det är en inställning på värdens sida.
Anonym

Tekniken behöver ses över. Ett minimum av kundkap sv vad som krävs från lärare/student. Zoom som ”musikverktyg” känns sådär!
Anonym

Själv behöver jag fixa en bättre arbetsplats hemma, med stor skärm och bättre skrivbord. Bor nära jobbet och kan cykla in lätt, så skulle gärna jobba mer på plats på
kontoret pga höj och sänkbart skrivbord och bättre stol.
Anonym

Det skulle vara bra om man kan vara på KMH någon dag, alt. att vara i olika arbetslag som växlar. Eller att man är inne några timmar så att man slipper värsta
rusningen i lokaltrafiken.
Anonym

Att vi får tillgång till våra arbetsplatser och kan avgöra själva när vi vill vara på plats.
Anonym

Detta kan inte förlängas i höst. Det är hånfullt att beskriva detta som att vi tagit stora steg mot digitalisering när det är en illa fungerande nödlösning för våra
kärnverksamheter, instrumental och ensembleundervisning. Vi behöver kunna prioritera att göra det på riktigt. I annat fall är det bättre att stänga ned skolan än att ha
undervisning på låtsas.

Kommentarer: 



Anonym

Att följa de rekommendationer som finns och även, till skillnad mot hur KMH gjort under våren, att använda de undantag som det finns möjlighet att göra.
Anonym

Se över sin arbetsmiljö hemma. Ta hem skärm till datorn, tangentbord, stol?
Anonym

Personligen skulle jag verkligen behöva en kontorsstol för att i inte få ryggproblem.
Anonym

Att studenterna ska ha möjligheter för bättre inspelning. Många mina studenter kör med sin mobil. Då blir det mycket dåligt ljud och fungerar inte att lyssna.
Anonym

Infrastrukturen kring ljud- bild- streaming behöver nog jobbas upp några snäpp om detta blir långvarigt.
Anonym

Att det ska finnas tid för frågor o resonemang, gärna via ett telefonsamtal. Går inte att dryfta allt via Mail, det blir för endimensionellt.
Anonym

Gå ut med rekommendationer om att inte förlägga möten allt för sent på dagarna.
Anonym

Bättre lösningar på plats på KMH. Utrusta övningsrum och lektionssalar med streaminglösningar med bra ljudkvalitet som är lätt att använda. Även utrustning att låna
hem för studenter och lärare behövs.
Anonym

Hoppas verkligen att distansundervisningen inte fortsätter i höst... Situationen är torftig och sänker kvaliteten
Anonym

Eftersom kommunikationen sker endast per mail o inte telefon med studenter kanske ämnesmässiga fria chatrum en gång per vecka skulle underlätta för en del
studenter.
Anonym

Man lär sig hela tiden nya saker inom det här området men det känns som om det mesta går att lösa på ett bra sätt inom det jag sysslar med.
Anonym

Anonym

Det viktiga för mig är så tydliga besked om vad som gäller från arbetsgivaren som möjligt. Det tycker jag att KMH har lyckats med i stort hittills. Även om ingen vet hur
situationen ser ut i höst så är det viktigt för mig att kunna se långsiktigt på min arbetssituation inför hösten med mest hemarbete och sedan att komma in då och då
till arbetsplatsen (kanske nån gång/vecka eller varannan vecka) och då känna sig trygg. Det vore det bästa för mig.
Anonym

Studenter kommer att behöva bättre tillgång till tekniska hjälpmedel, främst datorer och vissa program.
Anonym

Kontinuerliga Zoom- eller Teamsmöten för att öka känslan av samhörighet samt få tillgång till löpande information om det som händer på skolan. Önskvärt att också få
tillgång till mötesprotokollen från aktuella möten i närtid för att få känna sig uppdaterad.
Anonym

Inget stort förslag precis men; vid de mindre mötena på Zoom har det varit trevligt med småprat i väntan på att alla ska koppla upp sig. "Värden" till mötet kan då
öppna upp länken 10 min före mötets start och då kan de som vill koppla upp sig tidigare.
Anonym

I mitt eget fall, så behöver jag kunna ha tillgång till mitt arbetsrum på skolan, där mina instrument finns. Dessutom ser vi nu över möjligheterna att bedriva
ensembleundervisning via Dante, som är kabelsystemet i huset, där flera rum är kontaktade med varandra, vilket gör att studenter kan spela ihop sittandes i olika rum,
då visserligen med hörlurar. Sen kan läraren (ev i riskgrupp) sitta i ett eget rum o instruera. Erik Metall har flera bra idéer för hur detta ska lösas rent tekniskt. Jag tror
också att vissa lektioner ibland faktiskt kan göras via zoom även i fortsättningen, man behöver inte träffas fysiskt varje gång, utan lektions-uppläggen kan anpassas så
att det går bra med zoom lite då och då.
Anonym

Enskilda lektioner VARANNAN gång för att få en rättvis bild av hur studenterna har utvecklats klangligt och vikten av att dessa träffar då sker med adekvat fysisk
distans. Det är så viktigt att få människan att känna sig sedd och hörd. Det är svårare per internet.
Anonym

Vore bra att ändå kunna kombinera att vissa lektioner ges hemifrån och vissa lektioner från campus men med möjlighet för studenter att delta på distans.
Anonym

Absolut finns saker som skulle kunna förbättras och förändras, men det känns som att detta är ett lite för stort ämne att ta upp här; i just detta svarsfält.
Anonym

Kan möjligen tänka mig att undervisningen kan ske med distans varvat med vanlig undervisning varannan vecka. Dock gruppundervisning med exempelvis fyra
studenter gi/pi det kommer bli svårt via distans. Däremot kan man kanske tänka sig i det fallet att dela upp den gruppen i två. Dvs två studenter i varje grupp fördelat



på två rum sedan får läraren gå emellan. Förutsättningen är då naturligtvis att rummen ligger intill varandra. Sedan att det finns tillgång till Alcogel och
pappershanddukar i rummen för att torka av pianona.
Anonym

Min KMH-dator är gammal och vill inte riktigt 'hänga med'; jag får göra omstart och Google Meet fungerar inte på denna datorn med ljudet alls. Om jag måste fortsätta
undervisa i samma mån på hösten behöver jag få byta till nyare dator,
Anonym

Viktigt att se över alla medarbetares fysiska arbetsmiljö hemma. Jag har hört fler som har fått smärre fysiska problem som ont i ryggen t.ex.
Anonym

en person i ett rum på KMH
Anonym

Begränsning av framförallt längden på möten över videolänk. Man måste också organisera om undervisningsformer, vilket tar tid.
Anonym

Som vanligt viktigt med struktur och tydlighet.
Anonym

Information på KMHs webbsida med instruktioner och anvisningar gällande möten och undervisning på distans. Från installation av programvara, mötesteknik, bjuda
in till möte och att tänka på vid möten t.ex. uppmana alla att använda headset och stänga av mikrofonen när man inte pratar. Kanske att det även tas fram förslag på
t.ex. lämpliga headset och kameror som kan beställas från IT.
Anonym

Vi skulle då kunna prata mer om möteskultur och ordningsfrågor kring hur vi har bra föreläsningar, seminarier, möten och diskussioner via zoom, hur skiljer sig de
olika formerna och vad kan vi som leder möten och lektioner göra för att göra det bättre. T. ex att de som inte pratar stänger av mikrofonen, hur vi fördelar ordet, hur vi
inte avbryter varandra och hur vi får ett bra flow i samtal med latency i åtanke. Också hur vi tar pauser från datorn och sträcker på oss. Jobba för att göra alla i mötet
mer aktiva, när har vi bilden igång när kan vi stänga av den osv. För att det ska bli ännu mer givande, energigivande och att vi ska må bättre.
Anonym

Resurser för att förbättra förutsättningar för zoom-undervisning för studenter. Tex Att utrustning finns på KMH uppställd i dedikerade rum med bra uppkoppling.
Kompetensutveckling för lärare - behövs stöd och mertid för att planera och lägga upp distansundervisning.
Anonym

ja det skulle vara studenternas möjligheter till support på sitt ljud . Många har haft mkt problem och lämnats lite ensamma med det .
Anonym

Översyn av kontorsplats hemma. Arbetsställning inte nödvändigtvis optimal
Anonym

Man kanske kan schemalägga personal mer inne på förvaltningen. Även de som jobbar för Akademierna. Schemalägga så man vet att just den här dagen när jag är
inne så är även den och den personen inne som man ev behöver ha kontakt med.
Anonym

Det vore bra om det gick ut information om vad man bör tänka på vid hemarbete
Anonym

Fanns för många tekniska problem i starten som jag inte kunde styra över som ej hade behövt hända.
Anonym

Det fysiska mötet med studenter och kollegor är en av mina glädjeämnen i arbetet. Det har gjort det lätt att tappa inspiration för arbetet denna vår. Jag ser det som en
nödvändighet att öppna upp för åtminstone mindre samlingar i höst för att det ska kännas meningsfullt att påbörja ett nytt läsår.
Anonym

Direkt utrustning för bra ljud. Nu kom te x Zoom licenser etc väldigt sent. Allt sådant fick man fixa själv.
Anonym

Utöka användning av digital signering/verifiering av dokument, t.ex. beslut, intyg, etc.
Anonym

Vi behöver en ännu större flexibilitet i arbetet. Ska jag jobba hemifrån heltid i fortsättningen behövs mer flexibelt arbetsbord m.m.
Anonym

Aktiv hjälp med digitala ändstationer, fr a för studenterna. Att de har stabilt wifi och tillräckligt modern dator. En idé vore nog att ha fasta "installationer" i väl valda
rum och möjligen lånedator och lånemodem/router i Helpdesk.
Anonym

Tycker detta är ett bra kompletment att va med på länk om man inte kan vara med fysiskt. Bättre sammanhållning och man kan vara med på fler möten pga att man
kan vara med där man är i livet.
Anonym
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Svar 117

7. Finns det arbetsuppgifter eller annat som fungerat bra eller t o m bättre under denna
period? 
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Mer oavbruten arbetstid där jag kan fokusera på en sak åt gången istället för att behöva bolla många uppgifter parallelt.
Anonym

Alla arbetsuppgifter som sker framför datorn fungerar bättre eftersom man sitter vid datorn hela dagen och inte går omkring i huset. Om man ska ta med sig något
från denna situation så är det att man kanske kan ha någon dag i veckan då man jobbar hemifrån och bara ägnar sig åt administration som ändå behöver göras.
Anonym

Det har varit enklare att fokusera på arbetsuppgifter med "eget kontor".
Anonym

Enskilda lektioner funkar i vissa fall bättre om man har rätt utrustning. Kamera mm
Anonym

Handledning skulle kunna fungera helt fint, om en student redan håller på med ett arbete och behöver feedback är det kanske tom lättare att få tlll det gnm att ta det
en liten stund över ett zoommöte. Kunnat vara med på fler möten.
Anonym

Flesta mina kurser har fungerat lika bra eller ibland bättre än IRL. Lättare att visa och demonstrera saker när jag delar skärm med studenterna...
Anonym

Det har varit lättare att boka in möten i för deltidsanställda eftersom alla sitter hemma och förväntas inte åka in till KMH för ett möte.
Anonym

Enligt studenterna har vissa moment varit till det bättre, främst föreläsningar. De har upplevt att de sparat tid genom att kunna delta från hemmet. Detta blir således
positivt även för mig som lärare.
Anonym

Min undervisning har blivit långt mer arbetskrävande. Jag får inspelningar av mina studenter, som jag kommenterar i detalj skriftligt; sedan har vi ett zoom-möte och
går igenom alla kommentarer och frågor, varefter jag får ännu en inspelning med korrekturer. Tack vare mina omfattande, skriftliga kommentarer finns allt
dokumenterat i ett material som studenten alltid kan använda som referens. Jag bedömer, att jag använder mer än dubbelt så mycket tid på förberedelser och
utvärderingar.
Anonym

Det har varit lätt att spela in lektioner och gemensamma lektioner när allt genomförts via zoom. Det finns ett mervärde i att kunna dokumentera undervisningen på ett
smidigt sätt, både för studenten och läraren.
Anonym

Effektivare möten ibland.
Anonym

Förbättrad närvaro (dvs via zoom) och diversifierad input pga studenternas olika geografiska positioner.
Anonym

Att undvika kollektivtrafiken och behöva resa till jobbet har gjort att jag kunnat påbörja arbetet tidigare och har fått mer tid till min familj och min son. Det har varit en
stark ljuspunkt under denna annars mörka period.
Anonym

Handledning och möten.
Anonym

Till viss del, författande av forskningsrapporter
Anonym

Jag kan inte säga att det är bättre med distansundervisning när det gäller enskilda lektioner och lektioner i klass i pianospel. Det har gått, men att inte kunna korrigera
och spela samtidigt har varit den störste förlust med distansundervisning.
Anonym

Att mer av kommunikationen sker skriftligt gör det lättare att gå tillbaka och titta vad som faktiskt beslutats.
Anonym

Snabbare start och avslut på arbetsdag och möten.
Anonym

(Emellanåt) effektivare möten. Möjlighet att (lättare) kombinera promenad och möten.
Anonym

Viss undervisning och möten har blivit mer fokuserade.
Anonym

Långa beslut eller ansökningar som ska skrivas görs bättre hemifrån, lättare att koncentrera sig och bli klar med uppgiften. Läsa in sig på arbetsuppgifter, regelverk etc

Kommentarer: 



går också mycket bättre hemma.
Anonym

Eftersom vi jobbar med städ så fungerar detta bättre pga av det minskade trycket av folk på plats.
Anonym

Det är väldigt mycket lättare att skriva protokoll och minnesanteckningar. Arbete som kräver att man inte blir stöd funkar bättre.
Anonym

Framförallt när man gemensamt ska arbeta fram/ändra rutiner mm i dokument. Det har varit helt suveränt att dela dokument och jobba vidare.
Anonym

Möten fungerar någorlunda.
Anonym

Många möten som t ex Rektorskollegium.
Anonym

När man behöver jobba koncentrerat och läsa viktiga dokument och göra skrivelser. Bättre arbetsro då man i vanliga fall sitter 4st i arbetsrummet på KMH. Vissa möten
tex. rektorsföredragning, förvaltningsmöten har fungerat bättre då det är lättare att koncentrera sig då man sitter ensam. Man kan även lättare växla mellan att sitta
och stå och gå omkring men fortfarande kunna lyssna på det som sägs. Man kan ta promenader, pauser enklare och mer regelbundet vilket ökar
arbetskoncentrationen. Att slippa resor till och från jobbet gör att denna tid istället kan användas som arbetstid, mer effektivitet.
Anonym

Det administrativa arbetet fungerar bättre.
Anonym

Uppföljningen med studenter har förbättras, iom att de måste dokumentera läxor i förväg. Potentiellt skulle teoretiska föreläsningsbitar kunna digitaliseras vilket vilket
skulle göra att man i framtiden kan betona mer praktiska moment när man ses. Men att förbereda digitalt material tar oerhört mycket tid! Här behövs mer resurser om
det ska realiseras.
Anonym

Jag blir mindre avbruten och det är lättare att fokusera på en sak.
Anonym

Seminarium form, dvs att jag pratar på, det fungerar bra online. Men så fort man ska spela eller lyssna, det är mycket begränsat. Att spela tillsammans fungerar inte
alls.
Anonym

Jag har fått snabbare svar på de Mail jag har sänt till kolleger på KMH
Anonym

Vissa möten blir effektivare (om än kanske tråkigare) på zoom.
Anonym

föreläsningar och seminarium kan fungera bättre med Zoom motsv. Men det blir tröttande i längden.
Anonym

Undervisar i piano. På låg nivå fungerar det med dator-undervisning, men om stud har en hög spelnivå blir det mycket svårt att hålla kvalitén uppe, av flera skäl.
Anonym

Delvis kan väl kommunikationen lite absurt nog ha blivit mer omfattande mellan kollegor. Vid arbete på campus förväntar man sig att råka på varandra för att lösa
saker, nu tar man snabbare upp telefonen eller mailar och löser saker direkt. Men det innebär också mer kommunikation och mer stress.
Anonym

För mig blir det bättre fokus med det administrativa arbetet när jag jobbar hemma. Undervisningen fungerar generellt sett sämre online.
Anonym

Man saknar alltid det personliga mötet med kollegor och studenter.
Anonym

Det finns lärdomar från webbaserad undervisning i seminarieform som kan vara till nytta även i en "live-situation"
Anonym

Eftersom jag har långa resor spar jag tid, när jag kan vara hemma. Det gör livet lugnare. Dock saknas ju den fysiska kontakten, så att växla mellan att jobba hemifrån
med möten och lektioner skulle funka bäst för mig.
Anonym

Bra, men inte bättre
Anonym

Vissa elever känns som om dom har trivts bättre med det här arbetssättet. I mitt fall beror ju det på att jag inte har någon ensembleundervisning utan bara enskild.
Anonym



För mig har arbete hemma gett mig mer tid till att kunna fokusera på större strategiska arbetsuppgifter (Sammanställningar, processer osv).
Anonym

Det har varit skönt att verkligen kunna fokusera på de arbetsuppgifter som behöver göras, eftersom att arbetsbelastningen varit hög. Jag tycker även att våra digitala
möten har fungerat över förväntan även om det på sitt sätt även är utmattande att träffas digitalt också. Mkt roligare att ses i verkligheten, men jag tycker som sagt att
det har fungerat väl under rådande omständigheter.
Anonym

Lektioner av diskussions- och föreläsningskaraktär fungerar väl så bra.
Anonym

Möten kan faktiskt bli lite mer stringenta och demokratiska. Det är lätt att låta alla komma till tals.
Anonym

Studenterna har i mitt fall tagit mer ansvar för sina studier, sin övning och reflekterande över sina resultat.
Anonym

Alla möten, har fungerat mycket bättre, då fler lärare/personal kunnat delta, ingen kan ju längre missa pga att hen är på annan ort, utan nu finns vi i zoom. Dessutom
verkar det som mötesledare har lättare att uppmärksamma personal / lärare som vill ställa frågor under pågående möte. Det är också lättare att gå ifrån för att hämta
kaffe eller gå på toaletten under zoom-möten. Det blir också mindre tryck på skolans lokaler genom zoom, om vi skulle köra med detta ibland även i framtiden.
Anonym

Tiden alla har att testa olika tekniker/detaljer mer specifikt, då man sparar tiden det tar att resa fram och tillbaka till KMH. Detta förutsatt att hen har möjlighet att öva
hemma/i närheten. Tid att lyssna på musik och sätta sig in i partitur eller ackompanjemang.
Anonym

Upplever att jag har haft en intressant kontinuitet i mina arbetsuppgifter. Blivit noggrannare i planerandet av mina lektioner.
Anonym

Inte blivit avbruten, kunnat arbeta mer fokuserat med vissa arbetsuppgifter.
Anonym

Som sagt, större arbetsro(i de flesta fall) och möjlighet att disponera sin egen arbetstid har gjort att arbeten med de projekt man är inblandad i har fungerat bättre,
och varit mer effektiva, än då man är fysiskt på plats på KMH. Det faktum att många av de praktiska arbetsuppgifter, som man normalt har att utföra, har utgått under
covidpandemin har förstås bidragit till att man haft möjlighet att lägga ner mer tid på projekt och arbetsuppgifter som man i normala fall inte riktigt hinner med.
Anonym

Samarbetet med andra avdelningar Att få jobba ostört mellan mötena.
Anonym

Undervisning online blir aldrig bättre än fysiskt, men under rådande läge var det ändå bäst man kunde göra.
Anonym

Vissa möten blir mer effektiva i Zoom (beslut/infomationsmöten)
Anonym

Vissa möten som jag tidigare inte har kunnat delta kan jag nu göra hemifrån (bor inte i Stockholm hela veckor)
Anonym

Mer tid för reflektion och planering för framtida skeenden.
Anonym

Jag arbetar mer koncentrerat när jag sitter själv. Samtidigt så saknar ag mötet med andra människor som ger mig energi.
Anonym

Viss handledning
Anonym

Handledning har fungerat mycket bra samt teoretiskt feedback.
Anonym

Större möten såsom rektorskollegium och förvaltningsmöten tycker jag blir tydligare och effektivare på distans via Zoom.
Anonym

Intressant att studenterna har fått lyssningsuppgifter att reflektera över. Det kan man fortsätta med.
Anonym

Fördelar med distansundervisning i musikteori: videolektioner, zooma-seminarier, inlämningsuppgifter och - uppföljning, tydlighet har varit enklare. Studenter har
uppskattat videoföreläsningar.
Anonym

Jag får mer gjort, känner mig mer effektiv eftersom avbrotten i arbetet har minskat. Mitt arbete innebär till stor del "ensamarbete" som med fördel kan göras på
distans. Har också börjat tänka mer i banor av digitalisering och att minska mina utskrifter.



Anonym

en del av enskild undervisning har haft mkt fina resultat . Tror att studenterna har fått en arbetsro och tid att tänka igenom sina uppgifter utan att jämföra sig med
andra så mkt . Även jag känner att jag fått både mer tid och mindre tid. Undervisningen kräver mer planering , men jag har kunnat koncentrera mig bättre hemma .
Anonym

En del funkar bra, tex möten med få personer. Men ingenting funkar bättre.
Anonym

Kontakten med internationella samarbetspartners fungerar bättre i takt med att lärarkåren i Europa har tvingats utbilda sig om distansmöteslösningar.
Anonym

Att slippa åka in till KMH för ett möte, som ibland varit enda aktiviteten för dagen, har varit skönt då jag bor relativt långt utanför Sthlm. Möten får gärna ha ett "digitalt
alternativ" även i fortsättningen!
Anonym

Mötena blir mer. Effektiva. Enklare att få till möten då alla verkar vara mer tillgängliga. Avdelningsmötena har hållits dagligen vilket gjort att alla är mer informerade
om vad alla gör.
Anonym

Närvaro och effektiva smårum som möjliggör sådant som ej kan ske i en lektionssal.
Anonym

I många fall är videosamtalet bättre när vi visar varandra vad vi skapat inom musik- och medieproduktion. Det blir tydligt och lika för alla. Ljud och bild är bättre än när
vi står i ett klassrum och alla är lika nära skärmen. Vi har fått upp ögonen för filmade genomgångar som studenterna tittar på innan seminariet. När DE är fokuserade.
Anonym

Möjligen går vissa stormöten, akademi- och rektorskollegiet någorlunda bra via zoom.
Anonym

För min del att närvara vid möten, då jag inte bor i Sthlm har jag kunnat närvara mer vid olika möten.
Anonym

Handledning och en del seminarier
Anonym

Möten har varit effektiva, om än det är roligare att träffas irl.
Anonym

Mer sammanhållning i arbetslaget och lättare att få kontakt med varann. Det som känns jobbigt är att mötena oftast blir så långa och man inte hinner med raster
Anonym

Administrativa uppgifter har i stort sett fungerat lika bra.
Anonym
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8. Hur upplever du att kommunikationen inom KMH fungerar under rådande situation? 

http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=883991&p=1&pa=1&pb=1&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=883991&p=1&pa=1&pb=1&an=0&sn=0&hm=0#
http://www.netigate.se/tool/Default.aspx?page=30&survey=883991&p=1&pa=1&pb=1&an=0&sn=0&hm=0#


Mycket möten via Zoom, uppmuntran till samarbete både målinriktat och för social kontakt.
Anonym

"Mindre bra" är kanske inte rätt ordval men kommunikationen fungerar inte optimalt mellan alla. Om man bryter isär det tycker jag att kommunikationen med all TA-
personal fungerar bättre. Det går snabbare nu att få hjälp med sina ärenden av dem än när vi jobbade på plats. Däremot kommunikationen mellan pedagogisk
personal, där behöver det styras upp hur vi kommunicerar.
Anonym

Kunde varit mer tips på programvara o hjälp fr it.
Anonym

Ibland för många möten.
Anonym

Se punkt 6
Anonym

Det var bra att träffa rektorn på rektorskollegium, men det hade varit bra att kunna träffa kollegorna där i mindre grupper. Det blev mycket
föreläsning/envägskommunikation. Synd, för vi alla sitter ensamma och saknar fysiska möten.
Anonym

enskild undevisning
Anonym

Mycket går snabbare när man är på plats och kan prata direkt med den avdelning som man samarbetar med. Självklart går det att bli bättre på zoom och teams för att
snabbare lösa frågor men saknar ändå samarbetet som sker mer direkt på kontoret.
Anonym

Bra info om nya uppdateringar här på KMH.Det är sämre med omvärldens uppdateringar men vad göra bara vänta och se.
Anonym

Vi har en bra ledning på skolan, känner mig trygg med den
Anonym

Men efter så här pass lång tid så saknar jag det daglig (vardagliga) mötet mellan kollegor. Framförallt de man enbart säger hej till och växlar några ord med.
Anonym

Se ovan. Kommentarer från ledningen speglar inte hur det faktiskt är.

Kommentarer: 

Se ovan. Kommentarer från ledningen speglar inte hur det faktiskt är.
Anonym

Men det har faktiskt nog egentligen inte fungerat så mycket sämre än annars. T ex www.kmh.se är fortfarande lika svår att hitta på. När det gäller kommunikation per
mail och telefon är det ingen skillnad. Naturligtvis har kommunikation genom spontana möten inte skett.
Anonym

Den fungerar tillfredställande då alla gjort sitt yttersta för att det ska fungera. Naturligtvis blir den ju inte så spontan som när man möts på KMH i korridoren, hissen,
på Oktav, i foajén. Vi har fått kontinuerlig information från ledningen och chefer om läget och det har kännas bra.
Anonym

Om vi menar kommunikationen från KMH till kollegor och studenter så har den fungerat bra tycker jag.
Anonym

Eftersom jag sitter i en ledningsgrupp har jag känt mig välinformerad kring vad som händer. Vet dock att många studenter känt sig stressade över att inte veta hur det
kommer att bli framöver. Det har heller inte riktigt framgått varför KMH valde en så hård stängning. FHM har ju sagt att undantag kan göras för undervisning som inte
går att genomföra på distans t ex.
Anonym

I princip bra, men det beror även på att min undervisning var slutförd innan avstängningen av KMH. I mitt fall har det bara handlat om examinationer och ett enstaka
online-seminarium.
Anonym

Kommunikationen borde ha varit mer samordnad. Studenter och lärare har fått olika information, eller samma, fast vid olika tidpunkter. Det hade kunnat vara mycket
bättre
Anonym

Men vi kan alltid bli bättre på kommunikation Viktigt att komma ihåg att kommunicera även då man inte tycks ha något "nytt" att säga. Det är ett budskap i sig. Allt fler
har börjat använda teams i och med corona vilket underlättat i många projekt. Mer teams!!!
Anonym

Jag upplever att jag har fått den information som jag behöver och jag tycker att informationen har varit väl avvägd för min del.
Anonym



Svårt när man inte kan byta några ord i korridoren, hissen, Oktav
Anonym

Till en början tog det väldigt lång tid innan skol-ledning efter stängningen av skolan, kommunicerade ut vad som nu ska gälla framöver. Flera studenter kände obehag
o oro, ska terminen fortgå som vanligt, eller vad händer. När verktyget Zoom kom på plats så blev situationen bättre
Anonym

Snyggt jobbat av ledningen och snabb och tydlig info, i de allra flesta fall! Omställningen till "det nya normala" kom plötsligt för oss alla, men jag tycker att detta
hanterats på ett mycket bra sätt av både anställda och studenter.
Anonym

Tycker att det till viss del fungerar. Det är lite som att zoom mötet lägger lite lock på att lärare inte kommer fram med sina åsikter.
Anonym

Jag hoppas att t.ex. Rektors kollegium kan närvaras via Zoom även i framtiden. Likaså de andra torsdagsmötena.
Anonym

Jag tycker det har fungerat bra me zoom och temas.
Anonym

Det har varit svårt att få direktiv och jag upplever det som en del lärare försökt att lösa viktiga frågor utan att få ett tillräckligt stöd, vilket komplicerat situationen.
Anonym

Det fungerar bra även om det är många distansmöten som ska bokas in eftersom man inte ses på plats. Många ärenden som i vanliga fall klaras av genom ett samtal i
korridoren måste nu bokas in som ett möte.
Anonym

Skolledningen har tagit bra ansvar och kloka beslut tycker jag.
Anonym

KMH har varit snabb och tydlig i kommunikationen
Anonym

skulle detta fortsätta i höst kanske man skulle satsa mer på just den digitala sidan så att alla får support och får jobba med inspelning i olika projekt till ex. Kanske i
samarbete med studenter som är bra på detta som kan vara en support bank. Tänker att mkt av livet som musiker handlar om att klara av inspelningssituationer , att
höra sig själv inspelad och att kunna lägga på spår och arra .
Anonym

Det har fungerat bra. Men vi kanske ändå skulle ha behållt en tätare kontakt med Akademicheferna.
Anonym

Som sagt så kunde det varit bättre förberett.
Anonym

Formella kanaler fungerar bra, men det informella som sker i hissen, matkön och i korridoren uteblir.
Anonym

tycker det varit bra men har en gammal dator så den skulle jag vilja byta ut. Viktigt att tekniken funkar.
Anonym

Bra med rektors kollegium och akademimöte i zoom!
Anonym



Stundtals svårt att hitta/komma på relevanta arbetsuppgifter.
Anonym

Arbetsbördan har på många sätt varit mycket större, delvis beroende på de tekniska problemen, även att man har ställts inför nya förutsättningar. De enskilda
lektionerna, med endast en student har fungerat utmärkt.
Anonym

Åter igen: Se till att ta det här tillfället i akt och satsa på att förbereda KMH för fjärrundervisning och bättre möjligheter att ha möten på distans.
Anonym

Att själv snabbt ta beslut om att stänga skolan visade den typen av ledarskap som Folkhälsomyndigheten eller regeringen inte har visat. Bra!
Anonym

Jag tycker att det är problematiskt att vi inte vet hur vi ska hantera schemaläggning och lokalbokning i nuläget. Mindre grupper eller helklass påverkar hela upplägget
till exempel.
Anonym

Studenter har kommit med förslag som gett nya tankar på utveckling av inte bara undervisningsformer utan även nya moment. Jag har t ex på studenternas önskemål
bedrivit avslappningsövningar över internet inom ämnet mental träning (lägy åk2). Studenterna har erfarit detta som att KMH visar omsorg vilket har ökat deras
välbefinnande och sänkt deras stress. Det studenterna mår bra av mår också jag bra av!
Anonym

Jag är helt enig med rektors beslut att stänga institutionen helt under en lång period. Jag är inte alls säker på, att den rådande, svenska policyn med avseende på
covid-19 är riktig, vilket statistiken hittills ger föga bevis för. Dock hade det varit önskvärt med övningsmöjligheter för mina studenter. De har känt sig hämmade av
hemarbetet; grannar har ibland stört arbetsron. Dessutom saknar de den sociala samvaro som KMH erbjuder. Vidare tror jag, att det vore bra med en kurs för nya
studerande där de lär sig att hantera en inspelningsstudion och bli vana vid samspelet med en mikrofon....
Anonym

Jag tycker att KMH måste få ändan ur vagnen och ge riktiga möjligheter till digital undervisning på länk. Både av bästa tänkbara kvalitet (tex med NIMBRA) i
samarbeten med andra universitet internationellt och av enklare sort genom tex zoom med bra utrustning för bästa möjliga kvalitet i det formatet. Det behöver inte
kosta mycket, det behöver inte ta lång tid och det är inte svårt. Det finns dock en risk att man spenderar mycket mer än nödvändigt på digitala lösningar och med tanke
på hur dåliga lärarlönerna är så tycker jag att ledningen skall göra vad den kan för att inte slösa med resurserna. Jag hjälper gärna till med att få systemen på plats.
Mvh jakob koranyi
Anonym

Imponerad av hur alla på KMH samarbetade under vårterminen!
Anonym

Det måste tillsättas en budget och en arbetsgrupp för distansundervisning och streaming. Viktigt att vi har en gemensam lösning. Väldigt blandat och dom lärare som
bara har privat utrustning har inte samma möjligheter som oss med tjänstedator.
Anonym

Det mesta har fungerat bra under rådande omständigheter. Vore dock en fördel om man emellanåt kunde komma in till Campus för att utföra vissa arbetsuppgifter.
Anonym

Jag har inte lyckats möta någon i "personalrummet" (Zoom) de gånger jag provat, men jag har heller aldrig varit där 9.30. Saknar oplanerade möten.
Anonym

Jag tycker det fungerar helt ok att jobba hemifrån, men eftersom jag bor så nära jobbet hade jag pga fysisk arbetsmiljö gärna åkt in och jobbat på kontoret oftare. Men
det känns som att det man lärt sig är att mycket kan fungera väldigt bra hemifrån och att man framöver kanske själv vill jobba mer "blandat". Dock tror jag att det är
viktigt med fysiska möten med både studenter och medarbetare och då inte bara gällande undervisning. Speciellt SAD har ju en hel del möten med studenter och
dessa tror jag inte att man helt och hållet kan effektivisera genom att hålla det på Zoom, däremot är det ett bra komplement för de studenter som inte kan delta på
möten/informationsträffar. Kanske kan bli ett friskare samhälle också, där fler kan välja att jobba hemma vid milda förkylningsosymptomer då man ändå är frisk nog
för att genomföra sitt arbete, istället för att gå till jobbet och smitta ner alla. Zoom och teams bör kunna användas effektivt vid dessa tillfällen.
Anonym

Under rådande omständigheter så tycker jag att vi inom städ har en bra och säker miljö att arbeta i. Tycker att de studenter som är på plats sköter sig exemplariskt
ännu så länge.Känns bara lite tomma på folk.
Anonym

Fastän vi alla sitter framför våra datorer är det många som inte svarar på mejl. Det har blivit värre och värre ju mer tiden gått. När man är på KMH kan man alltid gå
förbi men nu blir man hänvisad till att vänta. Särskilt kännbart när man inte har någon KMH-mobil. Det blir många samtal med privat mobil.
Anonym

Alla gör så gott de kan, men man kan inte låtsas som att det inte är en väsentlig kvalitetssänkning som kanske kan accepteras under ett par månade, men inte i
längden.
Anonym

9. Övrigt?

Kommentarer:
 



Eftersom man jobbar på en skola så saknar man kontakten med studenterna, kollegorna, musiken, den fina miljön i nya huset, Oktav.
Anonym

Märklig situation med pandemi som ingen kunde ana. Det kommer att bli långvarig. Vi måste hitta lösningar för de spelande / klingade del av undervisningar.
Anonym

Inget slår att jobba på plats så jag hoppas att viruset lugnar sig nu :)
Anonym

Trots att det mesta har gått att lösa i arbetssituationen så upplever jag en ökad belastning. Jag tror inte att det är så många fler timmar, men det känns som om det var
det. Jag arbetar deltid och har en konsnätlig verksamhet vid sidan som jag inte orkat med under denna tid. Jag upplebver också en starkt minskad inspiration gällande
undervisningen och annat som rör KMH. Jag har försökt återhämta genom att röra mig i naturen och träna, och det känns bra , men effekten stannar inte länge nog för
att jag ska känna arbetsglädje och energi i tillräcklig omfattning.
Anonym

Jag hoppas att individuell piano-undervisning ska kunna ske på skolan i höst.
Anonym

i längden oerhört torftigt att inte kunna träffa studenter och kollegor. Sänker kvaliteten i hög grad, både beträffande undervisningsinnehåll och social arbetssituation
Anonym

Imponerad av den positiva inställning som många visar, det ger kraft! Tycker också att allt fler är mer ödmjuka jämfört med innan corona. Fint att något så sorgligt som
corona ändå för med sig något så värdefullt. Hoppas vi kan behålla den känslan.
Anonym

Jag oroar mig inför terminsstarten. Inte för min egen skull men för studenternas motivation. I synnerhet tänker jag på 1:orna som kanske får möta sina lärare digitalt
till en början... Men det är ju inget vi kan göra något åt.
Anonym

När vi nu öppnar skolan efter sommaruppehållet, vore många av oss i personalen tacksamma om man kan hålla undan pensionärerna. Det kanske sker med automatik
då dessa är i en riskgrupp, men de har tidigare brett ut sig alldeles för mycket när det är lunchtid. Det kan inte vara rimligt att vi i personalen ska behöva stå i kö 30-40
minuter för att äta, då fyller inte Oktav sin funktion o vi går ut o äter på stan istället. Detta är olyckligt då mycket utav samvaro / kommunikation / samtal mellan
personal görs under lunchrasten.
Anonym

Om avstängningen kommer att fortsätta i höst då måste vi fundera mycket på kammarmusik och instudering. Dessa två ämnen fungerar inte online, det som vi ersätter
de med har inget eller väldigt lite att göra med kursplaner.
Anonym

I Mitt ämne som praktisk blir just praktiken lidande då både lektioner och handledning har varit på distans. Vi kan inte jobba med tonbildning och studenter som
undervisar har inte kunnat har gruppundervisning VT-20.Det är en stor brist.
Anonym

Eftersom jag cyklar till jobbet så skulle jag tänka mig att vara inne på jobbet fler dagar i veckan även om det fortfarande är viss smittspridning. Jag tänker mig också att
avdelningen skulle arbeta på skolan efter ett visst schema så vi inte är alla på en gång.
Anonym

Det är fascinerande att se hur många som lyfts i den här perioden, dels med hjälp av tekniska hjälpmedel och dels att det öppnats ett utrymme för mer "introverta"
människor.
Anonym

Det har varit väldigt lärorikt!
Anonym

Jag är positivt överraskad att det har fungerat så bra med distansarbete!
Anonym

Känns som att KMH har handskats bra med situationen och fattat snabba och bra beslut.
Anonym

Det var ett misstag att stänga ner KMH helt, det borde under kontrollerade former varit öppet för övning (med tanke på att studenterna övat i mindre lämpliga lokaler
på stan/suttit hemma hos varandra) och att examinationskonserter borde ha genomförts utan publik men streamats/spelats in.
Anonym

Det krävs kontinuerligt en förståelse från ledningshåll för att distansundervisning dränerar energi. Digitala möten möjliggör kommunikation på ett teoretiskt plan men
är inte optimalt för djupare diskussioner.
Anonym

Det stora problemet är den tristess och isolering situationen innebär.! Instrumentalundervisningen fungerar givetvis sämre jämfört med "att ses på riktigt", men har
fungerat acceptabelt. I alla fall så här under en "kortare" (ca 2.5 månader) period.
Anonym

Jag hoppas att man i större utsträckning kan jobba mer hemifrån när verksamheten så småningom återgår till det normala, fler möten kan hållas digitalt internt.
Anonym



Finns mycket att skriva men det som var mest spännande var att det fungerade bättre med undervisningen när allt kom på plats då jag redan undervisat på detta sätt.
Anonym

Må detta snart vara över. Jag längtar till KMH, studenterna och kollegorna.
Anonym

Det är främst mentalt tröttande att tillbringa så mycket tid framför skärmen i undervisning, möten och videosamtal . Än mer tröttande blir det när man sedan ovanpå
detta också ska fortsätta att arbeta med planering, schemaläggning, studentfrågor, mejl m.m. på datorn. Upplever också ont i kroppen av allt ensidigt arbete, trött i
huvud och ögon. Upplever också trots att jag inte lagt någon tid på resor till och från jobbet att tiden inte räcker till till det jag har ansvar för inom min tjänst. Underligt
men jag tror att det har med all tid i videomöten att göra och att mer kommunikation sker per mejl vilket kan bli ganska tidskrävande. Saker som annars kanske bara
skulle ta en kort stund att lösa på skolan får större proportioner och tar betydligt mer tid. (en 5 minuterssak kan ta en timme osv. Känner mig både stressad över allt
som ska göras och samtidigt matt och orkeslös.
Anonym




