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Fællesmøde for FAMU og FSU den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00 
 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) 
AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU) 
TR Marie Vejrup Nielsen, IKS, konstitueret næstformand (FSU) 
 
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU)  Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU)   
AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU)  Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) 
AMR Mikkel Pade, IKS (FAMU)     Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) 
AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU)  Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU FSU) 
HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU)   Sekretariatsleder Jytte Ringtved, IKS (FAMU FSU) 
TR Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU)     
TR Else Thousig, DPU (FSU)   
TR Ida Juul, DPU (FSU)          
 
Øvrige deltagere 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet  
HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær).  
HR-Partnerchef Steen Weisner.  
Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. (Referent) 
 
Afbud  
Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU), TR Stacey Marie Cozart, CUDIM (FSU),  
Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU).  
    

 
REFERAT 

 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 14. marts 2017 
Dagsorden blev godkendt 
Udvalget bød velkommen til Mikkel Pade, som er ny AMR på IKS. Sekretariatsleder  
Jytte Ringtved, IKS deltog på mødet i stedet for institutleder Bjarke Paarup. 
 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra fællesmøde FAMU-FSU den 9. 
december 2016 
Referatet fra fællesmødet for FAMU-FSU den 9. december 2016 har været udsendt til  
udvalgene, jf. forretningsordenen. Der er ikke modtaget kommentarer til referatet,  
Hvorefter referatet er godkendt. Se link  
 
 
Pkt. 3 APV Følgegruppen  
 
FAMU-FSU drøftede det fremlagte forslag til kommissorium. Hensigten med følge-
gruppen er, at følge og støtte de fysiske og psykiske APV-handlingsplaner på Fakul-
tetsniveau. 
 
 
Kommentarer til Orienteringen / Drøftelse 
Udvalgene drøftede kort hvordan følgegruppen kan være i dialog med institutter og 
centre. Følgegruppen kan etablere direkte kontakt til institutter og centre.  
 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Referat_FAMU_FSU_09122016.pdf
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Kommissoriet blev godkendt og formanden for følgegruppen (Institutleder Bjarke 
Paarup, IKS) indkalder til første møde i samarbejde med arbejdsmiljøfaglig kon-
taktperson. Følgegruppen holder løbende FAMU/FSU orienteret.  
 
Konklusion 
Udvalgene tilsluttede sig kommissoriet og vil blive holdt løbende orienteret om gruppens arbejde.  
 
 
Pkt. 4 APV Handlingsplaner (fysisk og Psykisk)  
 
Dekanen orienterede om Arts ledelsesforums Sandbjergseminar (23-24/3)  
Seminaret ville have fokus på arbejdsmiljø og ledelse, bl.a. med særligt fokus på god 
tone og god atmosfære – et konkret handlingspunkt på FAK-APV.  
 
Udvalgene blev desuden orienteret om status på fakultetshandlingsplanen (Psykisk 
APV) i vedlagte notat. Der blev givet status på de indsatser, som har aktivitetsstart i 
første kvartal 2017.  
 
Udvalget gennemgik herefter de indsatsområder, som er nævnt i bilag 2.  
 
Orientering om indsatsområdet ”Karriereveje og trivsel for Ph.d’ere” udsættes til 
førstkommende fællesmøde.  
 
På IKS er ”Karriereveje og trivsel for Ph.d’ere” en del af APV-indsatsen. TR Marie 
Vejrup Nielsen fra IKS oplyste, at der koordineres imellem institut- og fakultetsni-
veau om dette indsatsområde. 
 
Dekanen oplyste, at aftaler om uddannelseskoordinatorers vilkår (DPU) forventes 
endeligt afsluttet inden for den nærmeste fremtid i forlængelse af den indgåede af-
tale om afdelingsledernes vilkår.  
 
Indsatsområdet ”Forebyggelse af stress” 
Dekanen orienterede om, at indsatsen blandt andet bliver støttet af seminar i fakul-
tetets ledelsesforum på Sandbjerg 23-24.marts, under programpunktet ”God ledelse 
som grundlag for et godt arbejdsmiljø”. Ligeledes er de øvrige store APV-temaer 
”God omgangstone” og ”Anerkendelse” også en del af ”God ledelse som grundlag for 
et godt arbejdsmiljø”.  
 
Indsatsområdet ”Forskningstilsynet og forpligtelse” 
Dekanen henviste til rammerne for Forskningstilsyn på Arts og tilkendegav, at reg-
lerne på området er klare, men at der bør være styrket kommunikation om reglerne 
og om praksis. Udvalget ønskede større tydelighed omkring sagsgangen i forhold til 
hvordan man kan rette op på forskningsindsatsen inden for en nærmere defineret 
periode, samt hvordan proceduren er, hvis aftaler om genopretning ikke overholdes. 
Institutlederne orienterede om de enkelte skridt i forskningstilsynet, og gav eksem-
pler på den skriftlige kommunikation, og hvordan den sikrede at alle relevante op-
lysninger blev inddraget. På denne baggrund gav udvalgene tilslutning til at kom-
munikationen var fyldestgørende. 
 
Indsatsområdet ”Medarbejderinklusion ved drøftelse organisation, strategi etc.” 
Dekanen henviste til bilag 2, hvor institutternes praksis er præsenteret, ligesom der blev henvist til bilag 
3 Notat om ”Ansættelser ved Arts – opfølgning på AU proces”, 1. december 2014. 
 
Dekanen tilkendegav, at notatet ”Ansættelser ved Arts – opfølgning på AU proces” skal ses som en 
ramme om ansættelsesprocedurerene, som efterlader en vis mulighed for at inddrage lokale (institutter 
og centrer) hensyn i procedurerne.  
 

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/
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Udvalgene drøftede den lokale praksis om inklusion. Dekanen bemærkede, at man 
burde skelne mellem praksis i forbindelse med identifikation af stillingsbehov og 
praksis i forbindelse med opslag og bedømmelse, som i sagens natur ville berøre en 
snævrere kreds med faglig sagkundskab.  
  
Der var generel enighed om, at notatet satte en god ramme, men at den lokale prak-
sis kunne give udfordringer i forhold til transparens og oplevelse af inddragelse. 
Udvalgene drøftede muligheden for at revidere notatet, ud fra en betragtning om, at 
de lokale forhold (herunder afdelingsstrukturen) næsten ikke var nævnt. Dekanen 
henviste til notatets formål; at sætte en ramme og give en vis fleksibilitet i respekt 
for institutternes forskellige forhold. Han foreslog, at man i de enkelte samarbejds-
udvalg drøftede om der var lokale problemer i forhold til inddragelse i forhold til de 
fælles principper i notatet og meldte tilbage herom. Det var der tilslutning til. 
 
Institut og centerledernes status på APV-handleplaner 
CUDIM:  
- Følger løbende på APV-handleplaner i LSU. Ud af 23 pkt. 14 er gennemført. 4 i 

gang og de resterende ikke startet i endnu.  
-  
IKK 
- Fysiske APV-handleplaner er klaret lokalt. Ergonomi-besøgsrunde er i gang 
- Psyk-APV; Temaer fra APV’en er inddraget i MUS 

Stresspolitik er under udarbejdelse med arbejdsmiljørådgiveren ALECTIA 
- Drøftelsen om timeubalancer er startet, godt hjulpet af VIPOMATIC 
- Arbejdet med anerkendelse er indledt. Der er fokus på inddragelse af medarbej-

derne i form af en medarbejderstafet, ligesom der er fokus på kommunikation. 
 
IKS 
Instituttet har 5 fokuspunkter i APV-Handleplanen: 
1/Ledelse, 2/ anerkendelse, 3/stress, 4/omgangstone, 5/ arbejdsbelastning 
- APV-temaerne bliver inddraget i MUS 
- Fokus på psykisk APV giver øget opmærksomhed i den daglige dialog og indsats 
- Vejledninger og kataloger som støtte til Afdelingsledere er i færd med at blive 

udarbejdet. 
 
DPU 
- DPU er blevet en mere robust organisation 
- Arbejdstilsynets reaktioner i forbindelse med besøg på Trøjborg har udløst 2 

grønne smiley’s 
- Den nære personaleledelse er blevet klart bedre, og man inddrager eksterne res-

sourcer i indsatsen for at styrke ledelseskompetencerne. 
- Der arbejdes med stress og arbejdsbelastning  
- Der er startet indsatser for at styrke Juniorforskeres karrierevejledning 
- Der er fokus på den interne arbejdstone samt mobning og chikane. 
- Opfordring til retningslinjer i Personalepolitikken vedr. mobning og chikane. 
- Der arbejdes med at styrke sammenhængskraften på de to CAMPUS- Herunder 

bedre introduktion af nyansatte 
ACA 
- Fys APV er gennemført på alle planer.  
- Indsatsen for at regulere rygning omkring bygningerne er fortsat i gang. Der er 

udarbejdet skiltning som skal kunne nå alle interessenter. 
- I forbindelse med gennemførte arbejdsmiljørunderinger er opdaget nye ar-

bejdsmiljøproblemstillinger. Disse bliver forsøgt løst løbende. I ACA foretages 
der fælles opsamling på de psykiske APV-handleplaner i LAMU og LSU. 

 
Dekanen opsummerede orienteringen om APV-handleplanerne; ARTS arbejder fo-
kuseret med langsigtede tilpasningsbevægelser vedrørende budget og organisati-
onsstrukturer, således at man kan forudse og planlægge i god tid. Dette styrker mu-
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ligheden for at kunne kommunikere om forventede og kendte ændringer på alle ni-
veauer på fakultetet. Idet der på den måde er en øget grad af forudsigelighed og 
tryghed, er fakultetet også med til at mindske risikoen for stress.  
 
Konklusion 
Udvalgene tog orienteringerne til efterretning 
• Notatet om ”Ansættelser ved Arts – opfølgning på AU proces” er fortsat den fælles ramme om an-

sættelsesprocedurerene, men de lokale samarbejdsudvalg drøfter status og melder tilbage. FA-
MU/FSU vil også fremover være opmærksomme på om lokal praksis lever op til notatets intention 
og lokale aftaler.  

• Institutterne og CUDiM følger tæt op på APV-handleplanerne. 
• På fakultetsniveau er langsigtet planlægning, balanceret ressourceforbrug ifht. især undervisning og 

strategisk velovervejede tilpasninger, et centralt element i fakultets forebyggelse af stress.  
 
Pkt. 5 Arbejdsmiljøstatistikker 
Udvalget fremhævede bl.a. at  
• Det er positivt i, at det ser ud til, at medarbejdernes sygefravær bliver registreret, så der tegner sig 

et reelt billede af fraværsbelastningen.  
 

• Det relativt høje antal forløb med psykologisk rådgivning påkalder sig opmærksomhed og må give 
anledning til en styrket indsats for forebyggelse af stress.  

 
ACA oplyste, at man har et særligt fokus på sygefraværet og man i færd med at udarbejde en syge- 
fraværspolitik.  

 
Dekanen opsummerede med, at bestræbelserne på gøre ARTS til en robust organisation kan være med  
til at forebygge stress og at der til stadighed arbejdes med at kommunikere forventningerne til fremti-
den på ARTS så klart som muligt. Dette kan bl.a. medvirke til at forebygge bekymringer om fremtiden, 
som kan give usikkerhed for de ansatte. 
 
Konklusion  
- Orienteringen blev taget til efterretning med de fremsatte bemærkninger. 

 
Pkt. 6 God tone og kommunikation 
 
Dekanen indledte med at konstatere, at det bl.a. af hensyn til anonymiteten er van-
skeligt at følge op på temaet via APV-kortlægningen, men at temaet er vigtigt og på-
kalder sig en særlig opmærksomhed. I den forbindelse skal det undersøges nærme-
re, hvordan man kan arbejde med mobning og chikane. Dekanen udtrykte ønske 
om, at medarbejderne engagerede sig aktivt i hvordan man forebygger problemer i 
forbindelse med omgangstone, kommunikation og god atmosfære på arbejdsplad-
sen.  
 
Han tilføjede, at det var et vilkår for især forskere at give og modtage kritik for deres 
arbejde, og at det er vigtigt at holde sig for øje, at man som forsker også overholde 
reglerne om god videnskabelig praksis, når man udtaler sig inden for sit forsknings-
felt.  
 
Udvalgene drøftede hvordan man bedst arbejder videre med temaet god omgangs-
tone og kommunikation. Som bilag til punktet var vedlagt bilag 6 og 7, som om-
handlede regler og retningslinjer om tavshedspligt og offentligt ansattes ytringsfri-
hed. Her skal det fremhæves, at de nævnte regler og retningslinjer også gælder 
kommunikation på sociale medier og digitale kommunikationsplatforme. 
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Marie Vejrup Nielsen oplyste, at Dansk Magisterforening har stor opmærksomhed 
på balancen imellem chikane og ytringsfrihed. Og hun henviste til at det f.eks. er 
muligt at blive inspireret af Dansk Journalistforbunds tilgang til emnet. 
 
 
Udvalgene fremhævede at 
- Det er vigtigt at LAMU’er LSU’er tager en drøftelse om emnet samt at de bringer 

deres drøftelser og erfaringer med indsatser videre til FAMU/FSU, så det kan 
deles imellem institutter og centre. 

- Den konstante debat om temaet er vigtig, for at holde fokus og for at styrke de 
tiltag der bliver sat i værk for at styrke en god omgangstone og en positiv kom-
munikationsform.  

- Det er en delikat balancegang, både at have en dynamisk og bramfri debatform 
indenfor akademiske kredse, og samtidig sikre, at ingen udsættes for chikane i 
debatten. Her skal alle hjælpe hinanden med at holde balancen.  

- Der er en særlig udfordring med sociale medier og uredigerede digitale kommu-
nikationsplatforme. Her kan man blive en del af en debat, som man indled-
ningsvis ikke ønskede. 

 
Dekanen bemærkede, at det er en del af kernen i den akademiske verden, at der sker 
en konstant bedømmelse af eget og andres arbejde. I den forbindelse er det vigtigt 
at holde sig for øje, at alle har et ansvar for at debatterne i praksis er fair, værdige og 
konstruktive. 
 
Marie Vejrup Nielsen supplerede dekanens indlæg med at foreslå, at der blev nedsat 
en arbejdsgruppe som skal arbejde videre med ”God omgangstone og kommunika-
tion”.  Udvalget tilsluttede sig forslaget og tilføjede at der indledningsvis skal være 
et særligt fokus på omgangstonen imellem TAP og VIP. En eventuel indsats i for-
hold til omgangstonen på sociale medier og digitale kommunikationsplatforme, skal 
have afsæt medarbejdernes fælles forståelse af en ”code of conduct” på sociale me-
dier og digitale kommunikationsplatforme. 
 
Konklusion 
Dekanen og næsformændene indleder arbejdet med at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. omgangstone 
og kommunikation. Akademisk Råd vil blive inviteret til at deltage i arbejdet. 
 
Pkt. 7 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
Dekanen orienterer om seminar med arbejdsmiljøworkshop for Arts ledelsesforum 
på Sandbjerg 23.-24. marts.   

 
Pkt. 8 Eventuelt 
- Der var ingen kommentarer til punktet 
 
 
 

*** _ *** 


