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Referat 
 
1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger 
Ph.d.-repræsentant Ane Kathrine Lolholm Gammelby er indtrådt i udvalget og er blevet medlem af APV-
følgegruppen.  
 
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. APV Handlingsplan afrapportering og drøftelse 
Prodekan og ph.d.-skoleleder, Anne Marie Pahuus (AMP) orienterede udvalget om aktiviteterne under 
APV-indsatsen ”Forebyggelse af stress - karriereveje og trivsel for Ph.d.’er.” 
 
Udvalgene er tidligere blevet orienteret om udviklingen i indsatsen i en skrivelse fra juni 2017.  
AMP orienterede om, at man fra ph.d.-skolens side gør meget ud af, at opfordre ph.d.’erne til, at tage kon-
takt til teamleder i ph.d.-administrationen Anna Louise Plaskett, hvis der er brug hjælp til at håndtere 
stress og forhold som udløser stress.  
 
AMP oplyser, at der er stor tilfredshed hos de ph.d. studerende og på ph.d.-skolen med de mindre projek-
ter, der er sat i gang i foråret 2017: 
1. Et nyt ph.d.-kursus, der har arbejdstitlen “doctoral training”, hvis sigte er at adressere livet som ph.d.-

studerende og udvikle en stærkere kultur for dem. 
2. Shut-up-and-write kurser  
3. ’Lunch meetings’ med fokus på de nævnte ting i APV’en          
4. Skriveprocesser (løsning: skrivekurser, sparring mv.) 
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5. Pædagogisk kursus: workshop med Helga Halkjær om stemmetræning og brug af kroppen i undervis-
nings-/forelæsningsrummet.  

6. Flere karriereplanlægningsevents er på vej. 
7. formaliseret mentorordning for udenlandske ph.d.ere. En ældre phd studerende hjælper med løbende 

opstående problemer af praktisk karakter og belønnes med 10 timer for besværet. 
 
De syv initiativers succes har medført, at ph.d.-skolelederen har prioriteret ressourcer til fortsat at under-
støtte initiativerne. 
 
Under indsatsen ”Forebyggelse af stress: Afdelingslederens personaleansvar i forbindelse med Ph.d.ers 
arbejdsbelastning, stress mv., herunder Ph.d.-vejlederens eventuelle rolle, skal tydeligt kommunikeres” 
har ph.d. skolelederen rettet en særlig opmærksomhed på håndtering af langtidssygemeldinger, med hen-
blik på at drage omsorg for, og fastholde de ph.d.-studerende i deres projekter. Der sker en individuel og 
konkret vurdering, af de enkelte forløb for de langtidssygemeldte ph.d.-studerende og i særlige tilfældevæl-
ger ph.d. skolelederen at forlænge lønudbetaling ud over den kommunale refusionsperiode. I forbindelse 
med håndteringen af langtidssygemeldinger instrueres afdelingsledere i, at de har et personaleledelsesan-
svar, som bl.a. indebærer at de skal gennemføre samtaler med de sygemeldte. Det bliver understreget, at 
afdelingslederne skal være tydelige i rammesætningen af samtalerne og oplyse om, at den sygemeldte har 
ret til en bisidder. Fra efteråret 2017 er tillidsrepræsentant Marie Vejrup fast bisidder.  
 
AMP fremhævede også, ph.d.-vejlederuddannelsen er blevet yderligere udviklet i samarbejde med CUDIM 
og er blevet obligatorisk for vejlederne.  
 
Dekanen supplerede med, at afdelingslederne får tydelig besked om deres ansvar i forbindelse med lang-
tidssygemeldte ph.d.’er.   
 
En af de faktorer, der har været nævnt som stressfremkaldende for ph.d.’er er usikkerheden om de kan på-
regne fremtidig karriere på AU. AMP orienterede om, at man som ph.d.’er ikke skal forvente, at opnå an-
sættelse på AU i forlængelse af afhandlingen. På ph.d.-skolen arbejder man intenst på at få inddraget og 
involveret de studerende i forskellige fora, som kan styrke ph.d.’er i at søge karriereveje uden for AU.  
 
Hertil supplerede Dekanen med, at det er glædeligt, at der er en stigende konkurrence om stillinger efter 
ph.d.-niveau på ARTS. Dette vidner om stærke forskningsmiljøer, som kan tiltrække de mest kvalificerede 
ansøgere. Dermed må man også erkende, at der er væsentligt sværere for ph.d.’er at påregne ansættelse på 
AU, ved afleveringen af deres afhandling. Dekanen understregede, at der ikke foregik et bevidst fravalg af 
”egne” ph.d.’er ved stillingsbesættelser, men fakultetet påskønner den høje kvalitet i ansøgerfelterne til stil-
linger, som giver mulighed for at rekrutterer de bedste forskere til ARTS.  
 
Bjarke Paarup supplerede yderligere med oplysning om, at der er sket en ændring i fordelingen af internt 
ansatte. Hvor det tidligere var op til 80 % er det nu ca. 50 % på IKS. Samtidig henter mange forskere mid-
ler hjem til afdelingen/instituttet, som betyder at der kan ansættes flere post-docs.  
 
AMP fremhævede, at erhvervs-ph.d.’er og ph.d.’er med ”hovedansættelse” på andre uddannelsesinstitutio-
ner ofte oplever, at befinde sig i et krydspres. Hvor det fra deres ”hovedarbejdsplads” ofte forventes at de 
fortsat er en ressource, mens de reelt skal anvende deres tid på deres projekt på AU. Her oplyste funktions-
chef for ARTS ph.d. og internationalisering Steen Weisner, at der søges et tæt samarbejde med ”hovedar-
bejdspladserne” om de problematikker, der kan opstå som følge af et krydspres.  
 
Herefter kommenterede udvalget på AMP’s orientering: 
  
Der blev rejst spørgsmål om hvor meget de ph.d.–studerende med oprindelse på andre uddannelsesinstitu-
tioner eller erhvervs-ph.d.’er er forpligtet til at være på AU. AMP oplyste, at det indgår i kontrakter med 
eksterne ”hovedarbejdspladser”.  
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Dekanen bemærkede at der er en ”kritisk” tid til forankring i det faglige miljø på AU. Hvis man ikke i til-
strækkelig grad har en faglig tilknytning til ”sin AU-afdeling”, kan man ikke opnå det fulde udbytte af res-
sourcerne i forskningsmiljøet.  
 
AU og ARTS arbejder for, at erhvervs-ph.d.’er og ph.d.’er med ”hovedansættelse” på andre uddannelsesin-
stitutioner opnår og bevarer en stærk tilknytning til forskningsmiljøet på AU.  
 
Der var en bred anerkendelse af Ph.d.-skolens indsats i forhold til stress. Særligt var der tilfredshed med 
ph.d.-skolens opmærksomhed på studerende på 4+4 ordningen og på de ph.d.’er som falder uden for de 
gængse ordninger. 
 
På DPU genkender man problematikken med, at usikkerheden om en videre karriere på AU efter ph.d.-
afhandlingen kan stresse. Usikkerheden bliver desuden næret af, at DPU har haft mange videnskabelige 
assistenter og post docs. hvilket har givet anledning til uindfriede forhåbninger om faste stillinger. 
 
Følgegruppen gennemgik herefter kort de øvrige APV-indsatser med afsæt i bilaget og bemærkede: 
 
Arbejdsbelastning – koordinatorers arbejdsforhold 
Gruppen følger tæt op på koordinatorfunktionen.  
Arbejdsbelastning – timebalancer 
Behandlingen af problematikken med timebalance har fået endnu en dimension i form af, at medarbejder 
går i minus og således skal indhente timer på et senere tidspunkt.  
Hertil bemærkede flere i udvalget, at det er en ny udfordring at håndtere for afdelings- og institutledere. 
VIPOMATIC giver gode muligheder for en tæt opfølgning på timebalancer, og dette har bl.a. gjort afde-
lingslederne bedre i stand til at håndtere timebalancerne. 
 
Dekanen bemærkede at spørgsmålet timebalancer, handler om balancerne fra det tidspunkt den nuvæ-
rende arbejdstidsaftale er indgået. De ubalancer der hidrører fra de tidligere arbejdstidsaftaler behandles 
som en separat sag.  
 
Dekanen udtalte, at samtidig med, at der ikke over tid skal opstå systematiske ubalancer, bør medarbejdere 
og ledere være fleksible i forhold til at få afviklet opgaverne til alles bedste.  
 
Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisation, strategi mv.  
Følgegruppen supplerede den fremlagt anbefaling med, at man anerkender at der skal ske lokal handling, 
så der kommer yderligere tydelighed om hvem der skal inkluderes. Dekanen oplyste, at ledelsen arbejder 
på at kunne fremlægge tydeligere rammer for inklusion. 
 
Styrkelse af samarbejde og kollegialt fællesskab - fysiske organisering og sprogpolitik 
Ingen bemærkninger til det øvrige opmærksomheder og anbefalinger i det fremlagte notat. 
 
Konklusion 
Udvalgene tog orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at APV-Følgegruppen fortsætter sit virke 
med henblik på løbende at følge indsatserne i handlingsplanen. Følgegruppen fremlægger en ny status på 
første fællesmøde i 2018.  

 
 
 

4. God omgangstone og kommunikation – afrapportering og drøftelse 
Udvalgene fik præsenteret arbejdsgruppens indstilling og drøftede de videre tiltag.  
 
Dekanen indledte med at takke arbejdsgruppen for indstillingen og for det store arbejde gruppen havde 
lagt i at frembringe grundlaget for indstillingen. Dekanen bemærkede, at indstillingen viste, at temaet 
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”God omgangstone og kommunikation” i høj grad fortjener en særlig bevågenhed. Dermed har arbejds-
gruppen opfyldt et af delmålene i kommissoriet, nemlig at afdække eventuelle behov for centrale initiati-
ver. Dekanen mindede om, at rektor har udtrykt ønske om, at ledelsesgruppen tilkendegiver ønsket om 
god tone i samarbejdet på Aarhus Universitet. Det havde dekanen allerede selv tidligere udtrykt over for 
Arts’ samlede ledelseskreds. Det vil han nu gentage samtidig med, at han selv vil tilkendegive synspunktet 
under den kommende besøgsrunde. 
 
Arbejdsgruppens formand Per Stounbjerg opsummerede forløbet af arbejdsgruppens opgaver. Gruppen 
havde designet en dialogproces med de lokale udvalg. De lokale udvalg havde alle, på nær DPU (hvor den 
nu er i gang), haft en dialog og har meldt deres forslag til centrale indsatser tilbage til arbejdsgruppen. 
 
Der er stor diversitet i tilbagemeldingerne fra udvalgene. Men ikke desto mindre tegner der sig mønstre i 
tilbagemeldingerne som har ledt gruppen til at fremhæve 4 hovedtemaer i indstillingen: 
 
• Systematisk italesættelse af emnet ”God omgangstone og kommunikation” 

Ledere på alle niveauer på fakultetet skal sætte ”God omgangstone og Kommunikation” på dagsorde-
nen i alle relevante fora. Ledere skal have mulighed for at blive vejledt og efteruddannet i at sætte te-
maet på dagsordenen. 

 
• Faglige drøftelser i en ordentlig tone 

Det skal overordnet understreges, at de faglige drøftelser gerne må være fagligt skarpe og udfordrende, 
men at debatten ikke må tage karakter af personangreb. 

 
• Sociale medier og digital kommunikation 

Der skal ske en tydeliggørelse af rammerne for debat og offentliggørelse af informationer på sociale 
medier, herunder omtale af egen og andres forskning mv.  

 
• Code of Conduct  

Arbejdsgruppen anbefaler, at man arbejder videre med udviklingen af en eller anden form for ”Code of 
Conduct”, der tydeliggør rammerne for god skik for faglig kritik og kollegial omgangstone. Dette bør 
som udgangspunkt ske på AU-niveau. 

 
Dekanen bemærkede, friheden til forskning og til ytring er en grundpille på universitetet, og at eventuelle 
nye reguleringer og retningslinjer skal udvikles med varsomhed. Han anerkender, at der er et ønske om en 
øget klarhed om rammerne for dialog.    
 
I forbindelse med den kommende medarbejderrunde, vil dekanen fortælle om ARTS-indsatsen for ”God 
omgangstone og kommunikation”, og betone vigtigheden af, alle bliver en del af indsatsen. 
 
På vegne af arbejdsgruppen, fremhævede formanden proceshjælp som IKK, IKS og ACA havde benyttet sig 
af, som værende meget værdifuld for proces såvel som produkt, i de lokale udvalg.  
 
Udvalgene drøftede herefter indstillingen. 
Claus Holm (CH) anerkendte indstillingen og beklagede, at DPU ikke havde deltaget i den planlagte dialog-
proces. CH noterede sig opfordringen til lederhandling, herunder opfattelse af mangel herpå. Han beto-
nede tre forhold: 1) At det er vigtigt at finde balancen imellem forskningsfrihed, ytringsfrihed og hensynet 
til et godt arbejdsmiljø for alle. 2) Hvordan man anvender de i dag kendte regler (lovgivningen) normer, 
aftaler og retningslinjer, kan med fordel undersøges nøjere 3) Det dilemma, at der i praksis havde været 
eksempler på, at forsøg fra ledelsen på at sikre et godt samarbejdsklima var blevet opfattet som en knæg-
telse af ytringsfriheden blandt en kreds medarbejdere. Endelig bemærkede CH, at instituttet vil have et 
fortsat fokus på problemstillingen i regi af LSAU, institutforum og institutledelse.  
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Else Thousig opfordrede til, at der i den kommende APV blev bedre muligheder for at komme dybere i te-
maet ”God omgangstone og kommunikation”. 
 
Bjarke Paarup (BP) nævnte, at der at var en stor diversitet i, hvordan problemerne med ”God omgangstone 
og kommunikation” manifesterede sig og blev håndteret. En Code og Conduct (CoC) kan have sine fordele, 
men er ikke nødvendigvis en løsning på et generelt problem.  
 
Næstformand Marie Vejrup Nielsen (MVN) understregede, at det er det kollegiale fællesskab og tonen 
imellem mennesker der er vigtig. Ledelsen bør tænde lys over alle arbejdspladser, så de få, men afgørende 
tilfælde af adfærd, hvor kollegaers grænser overskrides ved hårde personangreb, kan komme frem og gøres 
til genstand for en fælles dialog, om hvilken arbejdsplads man ønsker for sig og sine kollegaer.  
 
MVN fremhævede, at de konkrete cases i de lokale dialogmøder, havde været afgørende for, at udvalgene 
kunne komme helt tæt på de tilfælde af uhensigtsmæssig adfærd, som fortsat opstår. MVN understregede, 
at de konkrete cases viste, at der er eksempler på adfærd, som ikke kommer ind under en vifte af subtile 
fortolkninger af begreber som forskningsfrihed og ytringsfrihed. Casene viste eksempler på grov personret-
tet chikane.  
 
Flere i udvalgene tilsluttede sig behovet for yderligere vejledning eller uddannelse til lederne.  
Per Stounbjerg tilkendegav, at der altid skal gribes ind over for den personlige chikane. Samtidig bør den 
faglige debat også fremover være kendetegnet ved skarphed og engagement.  
 
Dekanen opsummerede drøftelsen og understregede tre temaer som fundament for den fremtidige indsats 
for ”God omgangstone og kommunikation”.  
 
1. De faglige diskussioner skal fortsat være skarpe og udviklende for forskermiljøet, og samtidig, skal man 

altid vise respekt og fairness for sine kollegaer, under og efter en skarp drøftelse. 
 
2. Aarhus Universitets personalepolitik indeholder rammer og værdier, som giver ledere og medarbejdere 

gode muligheder for at sikre ”God omgangstone og kommunikation”, ligesom AU’s normer for det dag-
lige arbejdsliv understøtter mulighederne for handling. 

 
3. Reglerne i arbejdsmiljølovgivningen giver klare anvisninger og handlemuligheder til ledere på alle ni-

veauer i organisationen. Som ledere skal vi være inde i reglerne, ligesom alle, medarbejdere og ledere, 
skal samarbejde om overholdelse af reglerne.  

 
Dekanen understregede, at behovet for videre handling var tydeligt på baggrund af arbejdsgruppens ind-
stilling. Fakultetsledelsen vil drøfte mulige konkrete handlinger, som samtidig er sagligt og personalepoli-
tisk velfunderede. Ligeledes skal der ske en tydeliggørelse af værdigrundlaget i vores faglige fællesskab og 
dette skal ske i et samarbejde mellem medarbejdere og ledere.  
 
Konklusion  
• Dekanen drøfter arbejdsgruppens indstilling med fakultetsledelsen med henblik på forslag til næste 

skridt på næste fællesmøde (marts 2018) 
• Arbejdsgruppen opretholdes og aktiveres, når der skal arbejdes videre med de konkrete tiltag.  
 
5. Indledende drøftelser af synspunkter på fælles organisering FAMU-FSU 
Dekanen indledte drøftelsen med at spørge, om FAMU og FSU kan støtte, at de to udvalg i praksis arbejder 
som en fælles organisation i 2018. Samarbejdet i 2018 skal være et undersøgende samarbejde, med henblik 
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på udforske mulighederne for at kunne gå over til en formel sammenlægning af de to udvalg i 2019. I for-
bindelse med en evt. sammenlægning, understregede Dekanen at en formel sammenlægning skal ske i en 
formaliseret og ordentlig proces. 
 
Drøftelse 
Udvalgene drøftede det fremlagte forslag 
Der var generel tilslutning til at forsøge med en fælles organisation i 2018. Blandt udvalgets medlemmer 
blev det bemærket at:  
• Man skal være opmærksom på at de to udvalg tager forskelligt afsæt. FSU i samarbejdsaftalen og over-

enskomster; FAMU tager afsæt i arbejdsmiljøloven. 
• Der er et behov for at tydeliggøre de to udvalgs respektive funktioner.  
• Det er vigtigt at bevare det nære og nødvendige samarbejde imellem FAMU og FSU 
• Det ikke er afklaret, om den forsøgsvise sammenlægning også skal gælde de lokale udvalg.  
• Der er allerede gode erfaringer med helt eller delvist sammenlagte udvalg (DPU og ACA). 
 
Dekanen takkede for tilkendegivelserne og sagde, at det mest hensigtsmæssige vil være at fakultetsudvalg 
og lokaleudvalg gennemførte den forsøgsvise fælles organisation på samme tid. Samtidig understregede 
han, at en sammenlægning ikke er en effektiviseringsøvelse, men et forsøg på at strukturere et godt samar-
bejde på en endnu bedre måde.  
 
Konklusion  
Udvalgene tilsluttede sig:   
- At alle møder i de to udvalg bliver arrangeret som fællesmøde for udvalgene i 2018.  
- At den årlige arbejdsmiljødrøftelse (planlagt til ordinært FAMU-møde 11/12) gennemføres i fællesskab 

af FAMU og FSU.  
- At udvalgene samler op på erfaringerne fra samarbejdet ultimo 2018 
 
6. Arbejdsmiljøstatistikker 
Udvalgene blev orienteret om arbejdsmiljødata for andet kvartal 2017 
Konklusion 
Udvalgene tog orienteringen til efterretning.  

 
FSU udtrådte af mødet efter punkt 6 

 
7. Valg til arbejdsmiljøorganisationen på ARTS og på AU  
FAMU’s sekretær gav en kort orientering om det forestående valg til arbejdsmiljøorganisationen, med af-
sæt i tidsplanen for valget (bilag til mødet). Valg til arbejdsmiljøgruppe og udvalg gennemføres i januar og 
februar 2018, så arbejdsmiljøorganisationen (arbejdsmiljøgrupper og lokale udvalg) kan være i funktion 
fra 1. marts 2018. Herunder drøftede FAMU den fremlagte plan for arbejdsmiljøorganisationen. 
 
De lokale udvalg vil ultimo oktober blive kontaktet af FAMU’s sekretær med henblik på at få en melding på, 
hvordan de lokale udvalg og arbejdsmiljøgrupper skal se struktureres pr. 1. marts 2018.  
Dekanen bemærkede, at arbejdsmiljøgruppernes bør sammensættes efter princippet om, at man som 
gruppe dækker alle medarbejdere inden for gruppens definerede område.  
Per Stounbjerg gjorde opmærksom på den udfordring der lå i, at man som lokalt udvalg kun havde meget 
lille indflydelse på problematikker vedr. bygningsdrift, vedligehold og indeklima i Nobelparken.  
 
Konklusion 
Udvalget tog orienteringen til efterretning og noterede sig, at der er en problematik om de lokale udvalgs 
indflydelse på problematikker vedr. bygningsdrift, vedligehold og indeklima i Nobelparken. 



 

Side 7 af 7 
 

De lokale udvalg vil blive kontaktet af FAMU’s sekretær for at få en melding på, hvordan de lokale udvalg 
og arbejdsmiljøgrupper skal struktureres pr. 1. marts 2018. 
 
8. Årlig arbejdsmiljødrøftelse – forberedelse til drøftelsen. 
Forberedelse af den årlige arbejdsmiljødrøftelse 2017, som gennemføres i henhold til bestemmelserne i 
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed, §9.  
 
Udvalget drøftede den praktiske afvikling af den årlige drøftelse samt muligheden for, at den årlige drøf-
telse sker på et fællesmøde møde med FSU. Se også punkt 5. 
 
Konklusion 
• Den årlige drøftelse sker på fællesmødet for FAMU-FSU 11. december 2017 
• De lokale udvalg melder temaer fra deres årlige drøftelser ind til FAMU’s sekretær senest 29. novem-

ber, i det omfang det et muligt. 
• FAMU’s sekretær udarbejder oplæg til den årlige arbejdsmiljødrøftelse med afsæt i indmeldinger fra 

LAMU/LSAU samt med afsæt i aktuelle aktiviteter, indsatser og problemstillinger på ARTS. 
• Den årlige drøftelse afsluttes endeligt på første fællesmøde i 2018. 
 
9. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  

FAMU’s sekretær orienterede om en verserende tilsynssag med arbejdstilsynet.  
Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
 

10.  Eventuelt 
Der var ingen kommentarer til punktet.   

 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181

