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Fællesmøde FAMU – FSU. 
Møde mandag den 11. december 2017, kl. 12.00-13.45 
REFERAT 
 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) 
AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU) 
TR Marie Vejrup Nielsen, IKS, næstformand (FSU) 
 
 
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU)  Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU)   
HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU)   Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU)  
TR Camilla Skovbjerg, IKK (FSU)   Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU - FSU) 
TR Ida Juul DPU (FSU)     Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) 
Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU)   Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU-FSU) 
Stacey Marie Cozart, (CUDIM) 
   
Øvrige deltagere 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, HR-Partnerchef Steen Weisner, HR-Partner Karina Krogsdal Wogensen. 
Referent: Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. 
 
Afbud  
AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU), TR Else Thousig, DPU (FSU), AMR Vakant, IKS (FAMU), AMR 
Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU), Ane Kathrine Lolholm Gammelby (Ph.d.-repræsentant). 
   
 

Referat 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet har været udsendt til udvalgenes medlemmer.  
Der er ikke modtaget bemærkninger til referatet, som dermed er godkendt.  
 

3. Orientering fra Dekanen 
Der er møde om arbejdstidsnormen den 11. december 2017 og det forventes, at der indgås aftale. 
 
Der er kommet en finansieringsreform, som dekanen redegjorde for. Udkast til rammekontrakt er sendt til 
akademisk råd. Det håbede løft på sprogtaxameteret er ikke en del af reformen, men henvist til ”Udvalget 
for bedre universitetsuddannelser” (UUU). Dekanen imødeser konsekvenserne af finansieringsreformen 
med fortrøstning; den iværksættes i 2019.  
Den nationale sprogstrategi for de næste 4-5 år betyder, at der skal etableres et nationalt center for sprog-
læring med enheder på AU og KU. Det påregnes, at AU kan blive involveret i at levere ind i dette arbejde. 
Der er ligeledes oprettet et småfagsråd. Der endelig for en 5-årig forsøgsuddannelse for lærere med særlige 
sprogkompetencer i samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter. Her der forberedt og byg-
ninger er gjort klar. Aktiviteter forventes først påbegyndt E2018. I samarbejdet imellem AU og KU er det 
især fagene tysk og fransk, som der fokuseres på. Dekanen gav udtryk for, at han så frem til samarbejdet 
med de øvrige interessenter i det vestlige Danmark, herunder SDU og AAU, samt gymnasier, skoler og pro-
fessionshøjskoler. Han bemærkede afsluttende, at sproguddannelserne er underfinansierede, så der skal 
gøres en betydelig indsats af alle. Situationen er ikke akut, men det er et langt sejt træk. 
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Endelig oplyste dekanen, at fakultetet gør klar til den nys godkendte uddannelse i konferencetolkning. Der 
er nedsat en styregruppe, og man satser på at begynde uddannelsen 1. nov.  
 

4. Årshjul og mødeplan for fællesmøderne FAMU-FSU 
Udvalgene fik forelagt årshjul og mødeplan 2018, som et led i planlægningen af fællesmøderne for 2018. 
 
Konklusion 
Der sker en enkelt korrektion af tidspunkter i 2. kvartal. Mødedatoer bliver sendt til deltagernes kalendere. 
Udvalgene tog herefter årshjulet til efterretning.  
 

5. Arbejdsmiljøstatistikker Q3 2017 
Udvalgene orienteres om arbejdsmiljødata for tredje kvartal 2017. 
 
Konklusion 
Udvalgene tog orienteringen om arbejdsmiljøstatistikker for tredje kvartal 2017 til efterretning.  
 
6. Den årlige Arbejdsmiljødrøftelse 
Udvalget drøftede det fremlagte forslag til ”Årlig drøftelse 2017”.  
De lokale udvalgs årlige drøftelser skal inddrages i den endelige udgave af den årlige drøftelse, som bliver 
endeligt afsluttet på førstkommende møde i 2018. Udvalget drøftede om status på psykisk APV skal indar-
bejdes i den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  
 
Konklusion 
• Det fremlagte udkast blev godkendt og den årlige arbejdsmiljødrøftelse bliver endeligt afsluttet på 

førstkommende møde i 2018. 
• Status på APV 2016 skal være et særskilt punkt på førstkommende møde. 
 

7. God omgangstone  
Dekanen orienterer. 
Indstillingen fra arbejdsgruppen vedrørende ”God omgangstone og kommunikation” har været drøftet i 
fakultetsledelsen, som er indstillet på 
- at der arrangeres en halv dags uddannelse i håndtering af udfordringer ift. god tone for Ledelsesforum 

på Arts og at kurset gøres obligatorisk. På dette kursus tages temaerne ”Faglige drøftelser i en ordentlig 
tone” og ”Sociale medier og digital kommunikation” også op. På kurset tages konkrete eksempler på 
problemstillinger op, gerne eksempler, som bringes ind af deltagerne selv. 

 
- at fakultetet vil gå videre med at foreslå AU, at der udvikles en code of conduct på AU og, hvis dette 

ikke sker, da gå videre med udarbejdelsen af en code of conduct på Arts.  I den forbindelse skal arbejds-
gruppen i givet fald aktiveres ift. dette og bedes finde gode eksempler på code of conducts på andre 
universiteter (særligt britiske universiteter kan være en god inspiration), og i dialog med personalejura 
at udarbejde et forslag til en code of conduct på Arts.  Der skal være et særligt fokus på sociale medier 
og på digital kommunikation. 

 
Dekanen henledte desuden opmærksomheden på, at der løbende skal være en tydelig kommunikation om 
eksisterende regler og værdier, som kan understøtte god tone og kommunikation på hele fakultet. Bag-
grunden for, at fakultetsledelsen tilsluttede sig initiativet vedrørende code of conduct, er at en code of con-
duct kan gøre personalepolitikken mere operationel.  
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Udvalgene drøftede herefter fakultetsledelsens udmelding.  
Claus Holm tilkendegav, at man på DPU havde drøftet arbejdsgruppens indstilling og fandt, at fokus måtte 
være på den lokale anvendelse af den eksisterende personalepolitik og at det er den lokale konkrete hand-
ling, der har størst effekt. Ida Juul supplerede med, at det kan være vanskeligt at formulere regelsæt, som 
tager højde for alle situationer og derfor er det bedst at håndtere eventuelle situationer inden for de eksi-
sterende rammer i personalepolitikken.  
 
Marie Vejrup Nielsen medgav, at man ikke kan få et udtømmende katalog for lederens handlemuligheder. 
Men der er behov for redskaber til at kunne beskytte, så man ikke kan krænke kolleger under dække af fri-
hed og skarp dialog. Den centrale ledelse skal sende tydelige signaler og rammer, så kan man bedre handle 
lokalt.  
 
Claus Holm nævnte, at et regelsæt også kan understøtte hvordan man håndterer, når relationen imellem 
studerende og undervisere går skævt. De studerende har også et behov for at vide, hvor man kan gå hen, 
hvis man oplever at blive generet.  
 
Dekanen fremhævede, at der er behov for konkrete principper, fordi særligt afdelingslederne oplever sig 
dårligt klædt på til at tage de første skridt til at italesætte samarbejdskulturen, for at sikre det gode arbejds-
miljø og beskytte ansatte der føler sig upassende behandlet. Dekanen gav udtryk for, at han følte sig for-
pligtet på den meget klare udmelding fra arbejdsgruppen med ønsker herom. 
 
Udvalgene tilkendegav opbakning til, at ARTS går til AU med henblik at starte en proces vedrørende code 
og conduct.  
 
Formanden for arbejdsgruppen, Per Stounbjerg gentog sin fulde opbakning til arbejdsgruppens indstilling 
og til fakultetsledelsens udmelding. Særlig skal udfordringerne med de sociale medier have en central pla-
cering i den videre proces. De lokale og konkrete initiativer og handlinger vedrørende god omgangstone er 
mindst lige så vigtige, som en code of conduct, for på den måde at legitimere at italesætte uhensigtsmæssig 
adfærd. 
 
Dekanen sagde, at hvis AU ikke centralt går videre med en code of conduct, bliver arbejdsgruppen aktiveret 
med henblik at udarbejde forslag til code of conduct, herunder med inddragelse de særlige problemstillin-
ger, som knytter sig til adfærden på sociale medier og digital kommunikation. Han så gerne kontinuitet i 
arbejdsgruppen, under hensyntagen til valg til de samarbejdende organer (SU og AMO). Arbejdsgruppen 
vil blive suppleret med ressourcer fra Arts HR.  
Dekanen tilføjede, at der skal være størst mulig tydelighed og forudsigelighed om ledelsens handlemåde. 
Dette er rimeligt for alle. Det er desuden i vidt omfang kollegerne, der er med til at sætte grænser.  
 
Marie Vejrup Nilsen efterlyste, at man inddrog yderligere metoder og redskaber i arbejdet med at håndtere 
hvordan man arbejder med personer eller kollektiver, som går over stregen eller hvor kulturen motiverer 
til uhensigtsmæssig adfærd. Her kunne f.eks. en øget inddragelse af professionelle i konfliktnedtrappende 
handlinger være et vigtigt element. Hele temaet viser også, at anvendelsen af konkrete ledelsesværktøjer er 
nødvendige, for at gøre ruste ledere på alle niveauer til at gribe ind, over for chikane og mobning m.v. 
 
Per Stounbjerg henledte opmærksomheden på, at en code of conduct primært bør have fokus på den in-
terne dialog. 
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Konklusion 
• Der arrangeres en halv dags uddannelse i håndtering af udfordringer ift. god tone for Ledelsesforum på 

Arts. 
• Fakultetet undersøger om AU er indstillet på at udarbejde en code of conduct 
• ARTS går videre med at udarbejde en fakultetsspecifik code of conduct, hvis AU ikke sætter en proces i 

gang. Arbejdsgruppen inddrages, hvis ARTS selv skal arbejde videre med code of conduct og arbejds-
gruppens inddrager Arts-HR.  

 
8. Valg til arbejdsmiljøorganisationen 2018 
Til orientering 
Udvalget modtog orienteringen og bemærkede at 
• Man kunne overveje det hensigtsmæssige i, at valget til de kollegiale organer var næsten sammenfal-

dende med valg til arbejdsmiljøorganisationen.  
• Af sagsfremstillingen fremgår det, ”at arbejdsmiljøgrupper defineret og besat med ledere ved indgan-

gen til december 2017”. Dette er en fejl. Formænd for de lokale arbejdsmiljøudvalg skal være udpeget 
senest 9. februar 2018. Ledere i arbejdsmiljøgrupperne skal være udpeget senest 2. februar 2018. De 
nævnte datoer fremgår af tidsplan for valg til arbejdsmiljøorganisationen. 

 
Konklusion.  
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
9. Trafiksikkerhed i og omkring Nobelparken 
 
IKS har henledt opmærksomheden på en række uhensigtsmæssige trafikale forhold i omkring Nobelpar-
ken. Ligeledes har der været rejst spørgsmål om afviklingen af evakueringsøvelser i Nobelparken. Funkti-
onschef Lars Mitens var inviteret til mødet og orienterede om arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden 
samt om erfaringerne med evakueringsøvelserne.  
 
Trafiksikkerhed: 
AU er i dialog med kommunen og letbanen om trafiksikkerhed. Kontakten til kommunen varetages af AU’s 
beredskabskoordinator. Bjarke Paarup tilkendegav, at man fra arbejdsmiljøorganisationen på IKS var af 
den opfattelse, at krydset ved Nobelparken kunne være bedre dimensioneret til, at der kommer mange 
mennesker ud fra Nobel på samme tid. 
 
Der sker en erfaringsopsamling, når letbanen bliver sat i drift. 
 
 
Evakueringsøvelser 
Lars Mitens orienterede med afsæt i bilag 5.  
Indledningsvis gjorde Lars Mitens opmærksom på Universitetsledelsens beslutning om, at arbejdsmiljøud-
valgene årligt har til opgave at gennemgå og forholde sig til det lokale beredskab og afholde evakuerings-
øvelser. FAMU, AAMU og HAMU er ansvarlige for at skabe overblik over de beredskabsmæssige tiltag og 
eventuelle hændelser. Lars Mitens oplyste, at ARTS-Bygningsservice er klar på at understørre arbejdsmil-
jøorganisationens opgaver i forbindelse med beredskab. Informationer om beredskab og evakuering kan 
findes på beredskabshjemmesiden. 
 
 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Arbejdsmiljoe/AMO_valg/TIDSPLAN_Valg_til_arbejdsmiljoeorganisation_okt17.pdf
http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/
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Erfaringerne fra evakueringsøvelser er, at man skal have alternative samlingspladser, da årsagen til evaku-
eringen kan være andet end brand, hvorfor en samling på en åben plads kan være uhensigtsmæssig.    
 
Desuden skal der i øvelserne være endnu mere fokus på, at alle efterlever de instrukser som bliver givet i 
forbindelse med øvelserne.  
 
Dekanen spurgte til, om man havde oplevet særlige vanskeligheder i forbindelse med øvelserne? 
Lars Mitens oplyste, at der var plads til forbedringer på flere områder: 
• De lokale drejebøger, skal helst være i overensstemmelse med det basale mål – at få folk ud.  
• Alle ansatte skal i endnu højere grad efterleve de instrukser og ordrer der bliver givet i forbindelse med 

øvelserne.  
 
Udvalgene bidrog herefter med betragtninger og erfaringer fra øvelserne. 
Bjarke Paarup: Lydsignalerne skal forbedres. Når der er et tydeligt lydsignal, opstår der nemmere respekt 
om de kollegaer der står for den personlige evakuering.  
Per Stounbjerg: Alarmer skal efterses/forbedres og der skal være respekt om de gule veste, fordi der kan 
være grunde til ikke at anvende lydalarmer. Behov for påtale, over for dem, som ikke respekterer øvelserne. 
Hans-Peter Degn efterlyste ”talevarsling”. Lars Mitens oplyste, at talevarsling er opsat de steder hvor der er 
vurderet relevant. Vurderingen er sket i et samarbejde imellem ARTS-Bygningsservice og Østjyllands 
brandvæsen. 
Ole Jensen supplerede med, at alle krav til alarmering af opfyldt i alle bygninger.  
Marie Vejrup Nielsen henledte opmærksomheden på, at der skal kommunikeres tydeligt om hvorfor der 
bliver gennemført øvelser; at det sker med omsorg for vores fælles sikkerhed. Her er lydsignaler også et 
”fælles sprog”, som skal kunne genkendes og forstås overalt.  
 
Dekanen bemærkede, at man ikke kunne afvise, at der kunne blive tale om øget lydvarsling, men under-
stregede, at det er den personlige afhentning der er kernen i selve evakueringsfasen. Han tilføjede, at in-
strukser skal respekteres, når det drejede sig om sikkerhed, og at der må være respekt om de personer der 
påtager sig ansvaret for evakueringen af kollegaer, også selvom det er en øvelse.  
 
Konklusion 
• Øget kommunikation hele vejen ud, om regler og metoder for evakuering. 
• Opsætter talevarsling flere og relevante steder 
• FAMU-FSU beder ARTS-Bygningsservice om, også fremover, at stå for evakueringsøvelserne. 

 
10. APV 2019 
HAMU-HSU har godkendt den overordnede tids og handlingsplanen for APV 2019. Planen blev uddelt på 
mødet til orientering. I henhold til planen, skal FAMU-FSU formulere et mindre antal lokale spørgsmål 
med udgangspunkt i udkast til det fælles APV-spørgeskema.   
Dette er planlagt til ske på FAMU-FSU mødet i 3. kvartal. Allerede i foråret 2018 kan udvalgene forberede 
processen i 3. kvartal 2018. 
Marie Vejrup Nielsen opfordrede til, at udvalgene inddrog de lokale spørgsmål, som var blevet formuleret 
til den sidste APV-proces.  
 
Konklusion 
• Tidligere lokale spørgsmål inddrages i den kommende proces 
• Formuleringen af lokale spørgsmål sker på FAMU-FSU mødet den 20. september 

2018 
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11.  Eventuelt  
Hans Peter Degn orienterede om, at han ikke stiller op som AMR til valget til FAMU i 2018, og takkede for 
godt samarbejde med alle igennem de sidste seks år.  
Dekanen rettede en stor tak til Hans Peter Degn for faglig indsigt og ildhu, samt for at insistere på at sætte 
arbejdsmiljø på dagsordenen overalt.   
 


