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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ARTS – 10. november 2016 
Udarbejdet af APV FØLGEGRUPPEN og FORMANDSSKABET I FAMU og FSU 

INDSATSOMRÅDE: Forebyggelse af stress 

MÅL: Nedsætte risikoen for stress i hverdagen. 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR 
TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS EVALUERING 

2 Karrierevejledning 
Karrierevejledning skal systematisk tilbydes til alle tidsgrænset 
ansatte VIP og TAP (eksklusiv eksterne lektorer og ansatte med 
mindre end 12 måneders samlet ansættelse) i form af 
individuel og evt. kollektiv vejledning. Evt. kollektiv vejledning 
kan forestås af interne eller eksterne partnere. 

Dekan 
(Institutledelserne og 
Ph.d. skoleder, Ph.d. 
udvalget og 
Administrationschefe
n) 

Iværksat 
senest ultimo 
november 
2017 

Vælg 
status 

FAMU-FSU samler op 
på erfaringer og best- 
practice i 2018 

1 Sammenhængende arbejdstid for VIP og TAP 
Sikring af bedre muligheder for sammenhængende arbejdstid, 
herunder større grad af langtidsplanlægning (fx tidlig 
planlægning over flere semestre af undervisning, 
projektansøgninger, udvalgsarbejde, bedømmelsesarbejde 
mv.) samt fleksibilitet, og dialog ved planlægning af møder, 
undervisning, eksaminer mv.  

Dekan (Prodekan for 
uddannelse 
ACA og 
Institutledelserne) 

Iværksat 
senest 
1. juli 2017

Vælg 
status 

FAMU-FSU evaluerer 
i Efterår 2018 

3 Karriereveje og trivsel for Ph.d.er  
På fakultært niveau ydes en særlig indsats for Ph.d.er, jf. AU’s 
generelle Ph.d. karrierevejledning.  

Ph.d.-skoleder og 
Ph.d.-udvalget 

Årlig drøftelse 2017 
(Q4) 
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INDSATSOMRÅDE: 
Arbejdsbelastning 
MÅL: 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG 
FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS EVALUERING 

1 Forskningstilsyn og forpligtelse 
Justering af notat om forskningstilsyn så forpligtelsens karakter og 
tilsynets udmøntning tydeliggøres (f.eks. hvad der tæller som en 
publikation, og hvad der kan erstatte en publikation).   

Dekanatet 1.juli 2017 Vælg 
status 

1.november 2019
(efter
forskningstilsyn)

2 Koordinatorers arbejdsforhold 
Afklaring af mandat, opgaver og ansvarsfordeling ved koordinering 
af uddannelse og andre særlige funktioner. 

Dekanen 
Institutledere 

1.februar 2017 Årlig drøftelse 2017 
(Q4) 

Arbejdstid og timehonorering 
Den daglige ledelse har ansvaret for – i samarbejde med 
medarbejderne – at sikre overensstemmelse mellem VIP/TAP-
opgaver og timehonorering jf. gældende/revideret 
arbejdstidsaftale, idet ledelsen samtidig klart markerer, at ingen 
medarbejder forventes at lægge mere arbejde i en opgave, end 
den honoreres for. 

Dekan og 
institutledere 

1.juli 2017 1. november 2018
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INDSATSOMRÅDE: 
God ledelse i dagligdagen 
MÅL: 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR 
TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS EVALUERING 

4 MUS 
Sikring af at MUS gennemføres i henh. til AU-HR 
koncept: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompet
enceudvikling/mus/for-ledere/  
MUS følges systematisk op af GRUS og/eller opsamling på 
afdelingsmøde.  

Dekan  
(Institutlederne) 

Næste MUS-
runde (E17) 

Vælg 
status 

FAMU-FSU evaluerer 
2018, om MUS 
gennemføres iht. 
konceptet, og 
hvordan opsamlingen 
i form af 
GRUS/afdelingsmøde 
fungerer. 

1 Forebyggelse af stress 
Afdelingslederens personaleansvar i forbindelse med Ph.d.ers 
arbejdsbelastning, stress mv., herunder Ph.d.-vejlederens 
eventuelle rolle, skal tydeligt kommunikeres. 

Dekan  
(Institutlederne) 

Januar 2017 FAMU – møde Q2 

2 Timeubalancer, MUS og forventningsafstemning 
Ved alle MUS gennemføres en forventningsafstemning om 
opgaveomfang og evt. ubalancer i medarbejderens 
timeregnskab. Efter hver afsluttet MUS-runde samler afdelings- 
og institutlederne op på status, og medio 2017 og 2018 
redegører Dekanen for status på registrerede timeubalancer (jf. 
VIP-omatic) på  (anonymiserede cases)afdelings- og 
institutniveau samt hvordan mulighederne for at udligne evt. 
ubalancer har været i den forgangne periode og vil være 
fremover. 

FAMU – møde Q 3 
2018 

3 Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisation, strategi 
mv. 
Fakultetsledelsen fremlægger retningslinjer for, hvordan de 
forskellige medarbejdergrupper skal inddrages ved f.eks. 
forberedelse af bemandingsplan og dermed sammenhængende 
drøftelser af stillingsbesættelser, eller ved drøftelser af 
fagmiljøets strategiske og organisatoriske forhold mv., så der 
sikres ensartet gennemførelse af AU-ledelsens beslutninger af 
22/10 2014 vedr. inddragelse af 

Dekanen 
(Fakultetsledelse) 

01/01/2017 FAMU – møde Q2 
2017 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/for-ledere/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/mus/for-ledere/
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medarbejdere: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.med
arbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/nyorganisation/beslutninge
r221014.pdf 

INDSATSOMRÅDE: 
Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 
MÅL: 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR 
TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS EVALUERING 

3 Styrket anerkendelseskultur 
I forbindelse med årlig arbejdsmiljødrøftelse drøfter alle 
institutter/centre ’anerkendelse’, ’samarbejde’ og 
’sammenhængskraft’ mellem forskellige medarbejdergrupper. 
Ved fremsendelse af redegørelse for årlig arbejdsmiljødrøftelse 
til FAMU-FSU gives forslag til best-practice vedr. 
anerkendelseskultur og andre sammenhængs-skabende tiltag. 
Herefter udarbejdes samlet katalog i FAMU-FSU.  

FAMU-FSU 
(LAMU-LSU) 

Ifbm. de årlige 
arbejdsmiljø-
drøftelser i 
2017. 

Vælg 
status 

Årlig drøftelse 2017 
(Q4) 

2 Styrkelse af samarbejde og kollegialt fællesskab gennem 
fysisk organisering 
Hvert LAMU-LSU udarbejder politik for fysisk organisering af 
medarbejdere med henblik på, at medarbejderplacering og 
kontorforhold bidrager positivt til det faglige miljø ved at 
stimulere samarbejde, vidensudveksling, kollegialt fællesskab 
og inklusion på tværs af stillingskategorier, samt at tildelingen 
af kontorarbejdsplads er gennemskuelig og retfærdig. 

Dekanen 
(institutlederne) 

31. marts
2017

Årlig drøftelse 2017 
(Q4) 

1 Sprogpolitik 
Fakultetsledelsen indsamler eksempler på best-practice fra 
institutter og afdelinger, vedrørende sprogpraksis i forhold til 
møder, mailkorrespondance mm. Indsamlingen sker i perioden 
1. december 2016 til 1.april 2017. FAMU-FSU gør status på de
indkomne praksiseksempler og med afsæt i status, beslutter
FAMU-FSU, hvilke indsatser der skal sættes i værk med henblik
på bedre inklusion og integration af medarbejdere med dansk
som fremmedsprog, herunder retningslinjer for sprogvalg ved
møder, referater/vigtige dokumenter mv.

Dekanen 
(institutledere) 

FAMU-møde 
Q2 2017 

Vælg status Årlig drøftelse 2017 
(Q4) 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/nyorganisation/beslutninger221014.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/nyorganisation/beslutninger221014.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/Strategi_og_ledelse/nyorganisation/beslutninger221014.pdf
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Forklaringer: 
Tiltag: For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en 
fordel at udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, som det 
pågældende niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. 

Ansvarlig for tiltag: Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere ’hjælpere’. Dette kan 
være en person eller afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og 
når denne har accepteret opgaven. 

Frist: Den ønskede tidsfrist for iværksættelse af tiltag. 
Status: Status opdateres løbende i handleplanen. Vælg status og tilføj derefter farve: 

- Tiltag identificeret (rød)
- Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat (orange)
- Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender (gul)

INDSATSOMRÅDE: 
God omgangstone 
MÅL: 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR 
TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS EVALUERING 

1 Omgangstone og adfærd 
FAMU–ARTS og HR-AU Udvikling og Arbejdsmiljø mødes for at 
inspirere og afklare muligheder for forebyggende initiativer på 
Fakultets og institutniveau. Dette kan være i form af 
workshops eller temamøde/dage for AMO  
I den forbindelse faciliterer FSU-FAMU videndeling om tiltag og 
om enheder, der har god omgangstone – hvad bidrager til den 
gode omgangstone?  
Indsatsområdet udvikles løbende jf. evt. centrale (AU) 
indsatser på området  

Dekanen 
(Institutledere) 

31. marts Årlig drøftelse 2017 
(Q4) 
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- Tiltag næsten gennemført (lysegrøn)
Tiltag gennemført (grøn)

Evaluering: Dato for hvornår den/de ansvarlige skal vurdere om den ønskede effekt med tiltaget er opnået. 


