
 
 

Side 1 af 8 
 

Side 1/8 

 

Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) 16. maj 2017 
 

 
Fakultetsarbejdsmiljøudvalget (FAMU) ARTS 

Ordinært møde 16. maj 2017 
 
 
 
Møde tirsdag den 16. maj 2017 kl. 13.00-15.00. 
Mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023 
 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand  
 
AMR Mette Greve, DPU     Institutleder Bjarke Paarup, IKS  
AMR Mikkel Pade, IKS      Institutleder Per Stounbjerg, IKK  
AMR Mette Bader, Dekansekretariatet    Institutleder Claus Holm, DPU  
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA.   Administrationschef Ole Jensen, ACA. 
   
Øvrige deltagere 
HR-Partnerchef Steen Weisner. 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet.  
Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR (referent). 
 
Fraværende 
AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand  
Centerleder Arne Kjær, CUDIM 
 

Referat 
 
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 16. maj 2017 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra fællesmøde FAMU-FSU den 14.marts (FA-
MU-delen) 
Referatet er godkendt uden bemærkninger. 
 
Pkt. 3 Valg til Arbejdsmiljøorganisationen 2018 
Der skal holdes ordinære valg til Arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet i første kvar-
tal 2018. På Arts skal der vælges arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupperne, LAMU og 
FAMU. 
 
Orientering og drøftelse 
Dekanen orienterede om valg af arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper og arbejds-
miljøudvalg på alle niveauer.  Valget foregår i første kvartal 2018 hvor der startes med valg til ar-
bejdsmiljøgrupperne og sluttes af med valg af arbejdsmiljørepræsentanter til HAMU. På alle ni-
veauer udpeges lederne til arbejdsmiljøgrupper og udvalg.  
 
Fakultetet støtter den gode demokratiske proces og bakker op om valget blandt medarbejderne. 
Dekanen gør opmærksom på, at de gode kanaler til kommunikation om valget, som f.eks. ny-
hedsbreve er til rådighed for information om valget. Lokalt bør man være opmærksom på timing 
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af information og på at anvende medarbejdermøder til at synliggøre arbejdsmiljøorganisationens 
arbejde og dermed skabe større opbakning til valget. 
 
Fakultet har en interesse i, at så mange medarbejdere som muligt er engagerede i valget af ar-
bejdsmiljørepræsentanter, for på den måde, at etablere størst mulig opbakning til arbejdsmiljøor-
ganisationen.  
 
Nærværende drøftelse er et udtryk for, at FAMU, i god tid, har fokus på den bedst mulige afvik-
ling af valget.  
 
Udvalget drøftede efterfølgende de udfordringer der er ved at få engageret og valgt medarbejdere 
ind i arbejdsmiljøorganisationen. En øget integration og synlighed af arbejdsmiljøindsatsen i det 
daglige, kan være med til at styrke opbakning og engagement om indsatsen i arbejdsmiljøorgani-
sationen. Her kan LAMU styrke sin indsats for at motivere flere til at engagere sig i AMO.  
 
På ACA er LAMU’s fælles deltagelse i efteruddannelse et godt middel til at styrke kulture om ar-
bejdsmiljøindsatsen.  
 
Dekanen fremhævede, at drøftelserne om ansvar og opgaver på lederkredsens seminar på Sand-
bjerg viste et stort engagement, og at det kan være et godt grundlag for at skabe mere opbakning 
til valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Særligt blev afdelingslederne mere bevidste om deres rolle 
i arbejdsmiljøindsatsen.  
 
Det blev bemærket, at oplægget om ledernes pligter og ansvar tydeligvis rummede nye momenter 
for ikke mindst afdelingslederne, som reagerede med stor interesse og stort engagement. 
 
Der er forskellige oplevelser med rekruttering af VIP og TAP-medarbejdere til arbejdsmiljøorga-
nisationen. I sammenlagte udvalg (LSAU) er der god repræsentation af VIP i udvalgene. Andre 
steder oplever VIP en mulig deltagelse i arbejdsmiljøorganisationen som unødigt tidskrævende. 
Ole Jensen bemærkede at, man oplevede et stærkere engagement i arbejdsmiljøindsatsen, når der 
var emner der involverede både LAMU og LSU på fællesmøder.  
 
Der er en oplevelse af, at det har sine fordele at TAP-medarbejdere er hyppigt repræsenteret i ar-
bejdsmiljøorganisationen, da de udgør et stabilt og tværgående element på institutterne (dækker 
på tværs af lokationer). 
 
Konklusionen 
- Udbredelse af information om arbejdsmiljøorganisationens indsats og om vigtigheden af at 

bakke op om valget til AMO nyder den største opbakning fra fakultetets side  
- Alle kendte kommunikationskanaler skal anvendes til at udbrede kendskabet til valget; her-

under nyhedsbreve, fælles mails, afdelingsmøder etc.  
- Institut og afdelingsledere har, sammen med arbejdsmiljøorganisationen en opgave i, at sætte 

valget på dagsorden i alle medarbejderfora. 
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Pkt. 4 Status på indsatsområder fra den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 
Udvalget orienteres om udviklingen i indsatsområderne fra den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse og 
drøfter evt. justeringer.  
Indsatsområderne i den årlige arbejdsmiljødrøftelse er  
• God omgangstone og kommunikation  
• Kompetenceudvikling for arbejdsmiljøorganisationen 
 
Orientering og drøftelse 
Status på god omgangstone og kommunikation er, at formandskaberne for FAMU og FSU i sam-
arbejde med formanden for akademisk råd er mødtes for at nedsætte en arbejdsgruppe om ind-
satsen. Fakultets lederkreds har drøftet indsatsen ”God omgangstone og kommunikation” i for-
bindelse med ledelsesseminar på Sandbjerg.  
 
Det kan desuden oplyses, at formandskaberne i HAMU/HSU pt. drøfter centrale initiativer til 
styrkelse af god omgangstone og kommunikation. 
 
Per Stounbjerg supplerede med orientering om hvordan man behandler temaet god omgangstone 
som en integreret del af MUS. Ligeledes er der fokus på kvindelige underviseres arbejdsmiljø, idet 
man har konstateret en væsentlig forskel i de studerendes måde at kommunikere med undervi-
serne, afhængigt at underviserens køn.   
 
Udvalget fik herefter orientering om indsatsen vedrørene kompetenceudvikling for arbejdsmiljø-
organisationen fra institutlederne og centerleder.  
 
DPU 
På DPU har vi opfordret alle i arbejdsmiljøgruppen til at deltage i supplerende arbejdsmiljøuddannel-
se. Men ellers er der ikke taget yderligere initiativer 
 
IKK 
På IKK har det samlede LAMU og afdelingsledere været på efteruddannelse hos ALECTIA (auto-
riseret arbejdsmiljørådgiver) i stresshåndtering. Uddannelsen danner grundlag for instituttets vi-
dere arbejde med en stresshåndteringspolitik.  
IKK orienterer udvalget om det arbejde med stresspolitikken på førstkommende møde.  
 
IKS 
LAMU på IKS drøfter hvert år efteruddannelse af udvalgets medlemmer og lever op til kravet om 
at der tilbydes mindst 1.5 dag pr. år til supplerende arbejdsmiljøuddannelse. 
Senest har 3 af medlemmerne deltaget i Universiteternes Arbejdsmiljøkonference 20.-21. marts 
2017 og i 2016 deltog 2 medlemmer i samme konference. I 2016 arrangeredes også et lokalt før-
stehjælpskursus på instituttet med deltagelse af LAMU-medlemmer og andre, interesserede med-
arbejdere.  
 
ACA 
ACA’s LAMU har deltaget i Universiteternes Arbejdsmiljøkonference. LAMU samler op på ind-
trykkene fra konferencen på møde i juni.  
 
 
Pkt. 5 Psykisk APV 2016  
Udvalget blev orienteret om de indsatsområder i den psykiske APV for 2016 som har deadline i 
første kvartal 2017. 
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1. Karriereveje og trivsel for Ph.d.er 
2. Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisering, strategi mv.  
3. Sprogpolitik 
 
Da psykisk APV for 2016 er en fælles opgave for FAMU og FSU modtager begge udvalg en skriftlig 
orientering om de tre indsatsområder efter nærværende møde.  
 
Orientering og drøftelse 
Ad 1 - Karriereveje og trivsel for Ph.d.er 
På FAMU-FSU mødet blev det aftalt, at Ph.d.-skolelederen orienterer om indsatsområdet på 
førstkommende fællesmøde. FAMU modtager på nærværende møde en midtvejsstatus på arbej-
det med karriereveje og trivsel. Ph.d.-skolelederen oplyser at der er 7 konkrete initiativer på om-
rådet: 
 
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.) 
5. Pædagogisk kursus: workshop med Helga Halkjær om stemmetræning og brug af kroppen i 

undervisnings-/forelæsningsrummet.  
6. Flere karriereplanlægningsevents er på vej i efteråret 2017-05-10 
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. 
 
Udvalget drøftede herefter kort orienteringen om Karriereveje og trivsel for Ph.d.er.  
 
Dekanen bifaldt de beskrevne tiltag, idet et fokus på at få phd’ere i gang med skriveprocessen er 
en gammelkendt problematik, som også bunder i forskellige traditioner for Ph.d.-forløb. Her har 
det for nogles vedkommende været en stor vanskelighed at mestre overgangen fra en læsefase til 
en skrivefase.  Her vil særligt tiltaget Shut-up-and-write kurser kunne bidrage til trivslen. Han til-
føjede, at ph.d.-skoleleder samtidig arbejder tæt sammen med ph.d.-udvalget om disse spørgs-
mål. 
 
Generelt er øget fokus på Ph’d’eres karriereveje uden for AU et vigtigt tema, idet man på ARTS 
har succes med at oprette mange phd forløb. Det store antal Ph.d.er betyder så også, at langt fra 
alle har udsigt til en akademisk karriere på AU, og derfor skal AU kunne være god trædesten for 
en karriere uden for AU.  
 
Udvalget kommenterede herefter orienteringen; 
På IKK er indsatsområdet et særskilt tema i MUS. 
 
På IKS arbejder man på bedre og mere struktureret modtagelse af ny-ansatte; både medarbejdere 
i faste stillinger men i særdeleshed i midlertidige stillinger, herunder også Ph.d.er. Afdelingsle-
derne har i den forbindelse øget fokus på en god velkomst og en løbende justering af forventnin-
ger til ansættelsen. 
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På DPU oplever man det problem, at ph.d.ere (bevilget af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning) 
som er indskrevet på Ph.d.-skolen ARTS, herunder konkret befinder sig på DPU, AU, på den ene side 
og på den anden side har ansættelse ved en professionshøjskole.   
 
Bjarke Paarup supplerede med en observation om, at det for nogle Ph.d.er kan være svært at leve 
op til krav og forpligtelser, når man er tilknyttet to uddannelsesinstitutioner.  
 
Dekanen tilkendegav, at Ph.d. planerne er entydige og at der ikke – hverken internt eller eksternt 
– burde være tvivl om forventningerne til et Ph.d.-forløb. Han håbede, at planerne således også 
gav de ph.d.-studerende et holdepunkt mod overdrevne forventninger.  
 
Konklusion 
Med orienteringen om indsatserne for Karriereveje og trivsel for Ph.d.ere. er udvalget godt orien-
teret og imødeser Phd-skolelederens orientering om udviklingen på indsatområdet på fællesmø-
det for FAMU/ FSU den 11. oktober 2017. 
 
Ad 2 - Medarbejderinklusion ved drøftelse af organisering, strategi mv.  
Indsatsområdet blev drøftet på fællesmødet for FAMU/FSU den 14. marts.  
 
Ad 3 sprogpolitik  
Orientering fra institutledere og centerleder. 
DPU 
På DPU bestræber man sig på, at efterleve princippet om, at man som VIP efter to år skal kunne 
anvende dansk i det professionelle virke. DPU følger tæt behovet for engelsk som fælles sprog, i 
takt med den øgede internationalisering.  
 
IKK 
På IKK har man en pragmatisk tilgang til at håndtere kommunikationen i hverdagen med ikke 
dansksprogede kollegaer og dansk er som udgangspunkt det fælles sprog (dog ikke på afdelingen 
for Engelsk).  
 
I forbindelse med rekruttering, opleves princippet om at man skal kunne anvende et professionelt 
dansk som en hindring for rekruttering, hvorfor der til tider afviges fra princippet. Åremålsansat-
te kommer de facto ikke til at lære dansk. Her afvejer man hvor meget der skal arbejdes på at ef-
terleve 2 -årsprincippet hvis man kun er ansat i 3-4 år. 
 
Der er en anerkendelse af, at der som udgangspunkt bliver oversat for lidt, samtidig skal dette af-
vejes i forhold til anvendelsen af ressourcer til oversættelse.  
 
Instituttet finder der fortsat udfordrende, at anvende engelsk som fællessprog på afdelinger og i 
fora hvor dansksprogede er i klart overtal – det virker akavet. Overfor dette er problemet så, at de 
få ikke dansksprogede let oplever sig uden for. 
 
IKS 
Institut- og medarbejdermøder afholdes på engelsk og eller dansk / engelsk – afhængigt af emne. 
Det fremgår på forhånd af indkaldelsen, hvilket sprog der benyttes. Tidligere har der været af-
holdt formøder på engelsk, efterfulgt af medarbejdermøde på dansk. Ved semesterstart indkaldes 
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nye internationale medarbejdere til et engelsksproget introduktionsmøde, hvor instituttet og ar-
bejdsopgaverne præsenteres af institutleder og studieleder. 
 
Afdelingsmøder (lærermøder) afholdes på dansk eller engelsk afhængigt af medarbejdersammen-
sætning. Referaterne udfærdiges på det sprog, der har været benyttet under mødet. Nyhedsbreve 
og mails til medarbejderne fra institutledelse og -sekretariat: Tosproget på dansk og engelsk på 
nær hvor der henvises til fakultets- eller universitetsomtaler, der kun findes på dansk. 
 
Sprogundervisning: Dansk på forskellige niveauer tilbydes internationale medarbejdere på Moes-
gård, for hvem det er besværligt at tage timerne ved Lær Dansk på campus. Det forventes, at nye 
internationale medarbejdere opnår tilstrækkelige danskkundskaber i løbet af de første 2 års an-
sættelse til deltagelse i dansksprogede møder. Derfor afholdes møder i de følgende organer også 
på dansk: institutforum, forskningsudvalg, LAMU, LSU, studienævn og uddannelsesnævn.  
 
ACA 
På ACA oplever man ikke sprogforskellene som et internt problem, her er arbejdssproget dansk 
overalt. ACA anvender engelsk, hvor det er nødvendigt i samarbejde med VIP-personalet og de 
studerende. ACA afventer eventuel udmelding fra enhedsadministrationen og retter sig ind efter 
fakultets behov. Steen Weisner supplerede med at orientere om, at der er fokus på at rekruttere 
TAP-personale med gode sprogkompetencer.  
 
På baggrund af orienteringerne drøftede udvalget herefter indsatsområdet. Dekanen indledte 
med at tilkendegive, at man bør have det sunde grundprincip, at engelsk som fællessprog skal ud-
bredes hvor der er reelt behov 
 
Udvalget tilkendegav herefter en række betragtninger og dilemmaer i forhold til hvordan man har 
en sproglig adfærd som er inkluderende for alle ansatte 
 
• En evt. sprogpolitik skal være relevant og afspejle det lokale behov og graden af internationa-

lisering på fakultetet og videre på institutniveau 
 
• I hvor høj grad skal fakultetet internationaliseringsstrategi afspejles i valg af fælles arbejds-

sprog? 
 
• Det er vigtigt, at debatten om sprog ikke er en værdipolitiske debat, men på nogle afdelinger 

er op til 50 % af de ansatte ikke dansk-sprogede og en central eller decentral sprogpolitik skal 
afspejle dette.  

 
• Af hensyn til at sikre en form for minimumskommunikation bør alle slutprodukter som mi-

nimum være oversat til engelsk, desuden forventes det af ikke dansk-sprogede, at man beher-
sker centrale danske termer 

 
• Princippet om, at man skal kunne begå sig professionelt på dansk efter 2 års ansættelse er 

svært at håndhæve.  
 
Konklusion 
Dekanen afrundede punktet med at takke for orienteringerne og for drøftelsen. De lokale udvalg 
fortsætter med at have fokus på problematikken og justerer praksis efter de aktuelle behov.  FA-
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MU-FSU orienterer sig efter tiltag på AU-niveau og på institutniveau, og drøfter indsatsområdet 
på det kommende fællesmøde den 11. oktober 2017 med henblik på at definere, om der er behov 
for fakultetsfælles initiativer.  
 
Pkt. 6 Arbejdsmiljøstatistikker Q1 2017 
Udvalget orienteres om arbejdsmiljødata for første kvartal 2017 jf. bilag. 
 
Orientering og drøftelse 
FAMU tog orienteringen til efterretning, idet udvalget bemærkede at; 
Kvartalsvise opgørelser giver mulighed for at følge udvikling tæt, men det er svært at bruge data 
til at sige noget om egentlige udviklingstendenser. Her er årsopgørelserne af større værdi. De små 
fluktuationer kvartal for kvartal må ikke tage fokus fra den egentlige indsats på afdelings – og in-
stitutniveau, hvor den tætte kontakt med medarbejdere og dialog om fravær skal være i centrum.  
 
Med den øgede anvendelse af vipomatic og øget fokus på fraværsforebyggelse, er det fortsat for-
venteligt, at fraværet på ARTS er højere end områder, hvor registreringen ikke er helt så effektiv. 
Bjarke Paarup spurgte til, om der kan oplyses rådgivningsområder på fakultetsniveau. AU-HR 
undersøger mulighederne, idet der tages forbehold for, at dette kan være forhindret af hensyn til 
anonymitet. 
 
Ole Jensen orienterede om, at ACA’s sygefravær er blandt de højeste i enhedsadministrationen. 
Dette er et forhold man arbejder intenst på at ændre, og er blandt andet i gang med at udarbejde 
en fraværspolitik. 
 
Konklusion 
FAMU skal fortsat have fokus på de væsentlige tendenser år for år, og med dialogen i FAMU (og 
FSU) støtte op om den lokale indsats for at forebygge og begrænse sygefravær 
 
 
Pkt.7 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
Orientering fra institut- og centerledere om aktuelle indsatser eller emner med relevans for FA-
MU. Herunder status på samarbejdet med Arbejdstilsynet.  
 
Orientering og drøftelse 
Samarbejde med Arbejdstilsynet. 
Ved udsendelsen af dagsordenen var der én verserende sag (Rådgivningspåbud) med Arbejdstil-
synet, angående påbud indretning af skærmarbejdspladser i bygning 1485. Påbuddet udløste en 
gul smiley. Medio maj 2017 oplyser Arbejdstilsynet, at påbuddet er rettidigt efterkommet og at 
den gule smiley er ophævet.  
 
Orientering om evakueringsøvelser.  
Ole Jensen orienterede om forløbet af evakueringsøvelser på baggrund af den udsendte oriente-
ring. Alle øvelser fungerede godt og øvelseskonceptet bliver videreført. Øvelserne sker i tæt sam-
arbejde mellem de lokale arbejdsmiljøgrupper og AU-bygninger. 
 
Det er oplevelsen, at der bliver bakket mere og mere op om øvelserne og at langt de fleste ansatte 
og studerende anerkender vigtigheden af øvelserne, som i videst muligt omfang forsøges gennem-
ført så de forstyrrer undervisningen mindst muligt. 
 

https://arbejdstilsynet.dk/da/tilsyn/arbejdstilsynets-reaktioner-ved-et-tilsy/radgivningspabud
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Udvalget drøftede kort hvordan beredskabet ellers er organiseret. AU-Bygningers webside  om 
beredskab giver udførlige oplysning om beredskabsplaner og praktikaliteter.   
 
Flere i udvalget kunne nævne eksempler på, at det er vanskeligt at håndtere episoder der befinder 
sig i en gråzone; f.eks. tydeligt berusede personer som i forbindelse med deres arbejde eller studie 
har en legitim adgang til AU-områder. Hvordan løser man akutte situationer, hvor der ikke er 
brug for Falck eller hvor det ikke er en politiforretning? Det er i den forbindelse vigtigt, at 
LAMU’erne overvejer udarbejdelse af lokale beredskaber og evt. udvider beredskabsplanerne til at 
varetage gråzoneepisoder.  
(Efterfølgende har AU-bygninger oplyst, at de står til rådighed for lokale udvalg, bl.a. med spar-
ring om ”gråzoneepisoder”, og der vil blive udbudt kurser i beredskabshåndtering til afdelinger og 
institutter). 
 
Steen Weisner oplyste, at man har et særligt fokus på beredskab i forhold til studerende i udlan-
det, hvor der oftere indtræffer kritiske situationer.  
 
Konklusion 
Dekanen konstaterer at arbejdet med beredskab og kriser bliver varetaget professionelt, og at 
man på ARTS anerkender vigtigheden af beredskabsindsatsen, både på AU-niveau og på institut-
ter og afdelinger. 
 
Pkt. 8 Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger til eventuelt.  
 

http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/beredskab/

