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Punkter angivet med fed er højest prioriteret 
 
 

  

BESKRIVELSE 
 

ANSVAR 
 

STATUS 
 

I 
 Forventningsafstemning i forhold til kollegaer, samarbejdspartnere og leder (stress) 

(se nedenfor) 

 

Medarbejderen 

Ledergruppen 

 

 Funktionschefer afholder regelmæssige individuelle dialogmøder 

med medarbejdere efter individuelt behov. 

 Flere rollebeskrivelser er udformet (fx partnerrollen). 

 Forventningsafstemning er en del af projektbeskrivelse/model og 

aktivitetsskemaer.  

 Ledergruppen drøfter løbende snitflader til andre VD-områder.  

  

 

 

G 
 Projektlederen skal sikre en plan ved igangsættelse af nye projekter, herunder rammesætte og 

ressourcesætte opgaver i projektet. Evaluering skal være del af tidsplan (stress) 

 

 

 

 

 Få fælles fagligt input i gruppen og formuler mål, som gruppen i fællesskab arbejder hen imod 
(Fremtidsudsigter)  
(se nedenfor) 

Funktionschefer 

Projektledere 

Arbejdsgrupper 

 Indført porteføljestyring og aktivitetsskemaer (projektplan) ved 

større projekter inkl. ressourceestimering.  

Skal skærpes: efterfølgende opfølgning/evaluering. 

 Eksempler på projekter, som er gennemført eksemplarisk inkl. 

evaluering: AU Sprog, ny profilbrochure, ny arbejdsgangsmodel og 

kommunikationssektion på medarbejderservice.  

 Igangsat projekt om at uddannelse medarbejdere til at arbejde 

med målinger. 

 Nedsat task forces om udvalgte emner, regelmæssige 

frokostmøder for hele afdelingen med fagligt input (medarbejder-

til-medarbejder) samt nedsat erfa-grupper.  
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L 
 Arbejde for fælles kompetenceudvikling i AU KOM (Fremtidsudsigter) 

 

 

 

 

 

 Evaluering af projekter skal prioriteres, så gruppe og individ får mulighed for at præstere bedre 

resultater (Anerkendelse) 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbejde på at få tænkt kommunikation ind i projekter fra starten + styrke synlighed i tværgående 

projekter (Anerkendelse) 

 

 

 Anerkendelse ved at tildele medarbejdere ansvar for større projekter i AU kom og i fagmiljøerne 
(Anerkendelse) 
 

 Overblik over kommende opgaver/projekter der kunne løses i tværgående grupper (Fællesskab og 

ensomhed) 

 

 Ledergruppen   Prioriteret midler til efteruddannelse trods økonomisk situation 

og besparelser. 

 Rådgiveruddannelse til alle kommunikationspartnere (dog har 

barsel ol. udskudt enkeltes deltagelse) 

 Etableret en række interne kurser (uddannelsesprogram i web, 

kurser i sociale medier og i videoproduktion).  

 Nedsat arbejdsgruppe om medarbejdernes kompetenceudvikling 

med repræsentanter fra A- og B-side. 

 

 Der er fast evaluering af flere, enkeltstående aktiviteter (fx events 

og medietræning). Projektledere inviteres til ledergruppemøde 

for præsentationer og udvalgte projekter præsenteres på 

konferencer og ved de nye, interne basar-arrangementer (10 min 

speed præsentationer). I store processer (fx økonomiproces) 

afholdes evaluerende partnermøder. Løbende feedback på 

projekter ved enhedsmøder og individuelle dialogmøder.  

 Udestående: Evaluering skal indgå i alle projekter, hvor relevant.  

 

 Indført porteføljestyring i hele AU ADM.  

 Alle VD-områder har fast kommunikationspartner. 

 ”Kommunikation” er nu en integreret del af sagsfremstilling til 

bl.a. Universitetsledelsen og et fast, afsluttende punkt på bl.a. 

FALK-møder. 

 

 

 Flere task forces har været medarbejderdrevne (fx om strategisk 

forskningsformidling, sociale medier).  

 Etableret medarbejderstyret gruppe for sociale medier, 

Newsroom og tværgående web-projekter. 

 

 Etableret medarbejderportal på interne hjemmesider inkl. 

oversigt over erfa- og koordineringsgrupper.   
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 Mundtlige ”briefs” på morgensamling - hvad laver vi af spændende ting pt. (Fællesskab og 
ensomhed) 
 
 
 

 Følge op på den enkelte medarbejders kompetenceudvikling og ønsker, bl.a. ved at fokusere på den 

enkeltes karrieremål under MUS-samtaler (Fremtidsudsigter) 

 

 Skabe mailkultur med fokus på tak og tone (Stress) 
 

 Sikre mere effektiv mødekultur og god mødeledelse (Stress) 
 

 Udvikling af AU KOM’s Blå bog som et arbejdsredskab. (Imødekommende kolleger) 

 

 Tage den geografiske udfordring alvorligt, være tilstede, besøge ofte (Fællesskab og ensomhed) 

  De fleste enheder afholder regelmæssige morgenbriefs (under 

overskrifter som ”fredagsmorgenbrød”, ”redaktionsmøde” osv.) 

inkl. medarbejderes præsentationer af arbejdsopgaver og 

projekter. 

 Opmærksomhedspunkt for personalelederne ved MUS 

 Der er lavet et dokument om mailkultur. Dokumentet er blevet 

drøftet i LSU og findes på medarbejderportalen. (Handler dog 

mest om, hvordan vi selv skriver mails – og ikke så meget om 

hvordan vi mødes i mails uden for organisationen.) 

 Løbende opmærksomhed på mødekultur og –ledelse, og 

afprøvning af forskellige mødeformer. 

 Projekt blå bog er droppet. Medarbejderportalen udfylder rollen. 

Udestående: indførsel af Yammer som internt socialt medie. 

 Ledere med medarbejdere på flere geografiske lokaliteter har 

regelmæssige tilstedeværelsesdage på ikke-Aarhus lokaliteter. 

Forskellige fora bruger at holde møde på skiftende lokaliteter for 

at imødekomme de medarbejdere, som ellers altid skal rejse. 

  

O 
 Udvikle, skabe og synliggøre rammer for talentprogram (Fremtidsudsigter) 

 

 Sikre, at ledere kan afsætte tid til ledelse. (Jeg kan trygt gå til min leder) 
 
 
 

 Vi skal afsætte ressourcer til backup i forhold til store projekter (Stress) 
 

 Klar vision for, hvad der ønskes af AU KOM – og italesætte hvorfor de enkelte opgaver er vigtige 
for AU. (Interessant arbejde) 
 

 Sikre klare karriereveje for adm. medarbejdere (Fremtidsudsigter) 

 

 Afsætte de nødvendige midler til medarbejderudvikling og –uddannelse (Fremtidsudsigter) 

 

 Nærvær qua mødet med ”kunden” - tag kontakt til forskerne / de adm. områder /de studerende 
(Fællesskab og ensomhed) 
 

 Skabe rammer for erfa-møder, netværkskonferencer (Fællesskab og ensomhed) 

 

 Vis respekt for TAP-faglighed. Ting tager tid og alle har travlt, så uddeleger opgaver i god tid. 

(Anerkendelse)  

 

 Skabe klarhed over lederens mandat og organisationens beslutningsveje (Jeg kan trygt gå til min 
leder) 
 

 

Ledergruppen/Vicedirek-

tøren 

  Nedsat arbejdsgruppe om medarbejdernes kompetenceudvikling 

med repræsentanter fra A- og B-side.  

 

 Høj prioritering af kompetenceudvikling trods spareplan. 

 

 Alle funktionschefer har faste enhedsmøder plus individuelle 

dialogmøder efter behov i fast plan. Ambitionen om åbne døre og 

mere tilgængelighed har ikke altid kunnet opfyldes pga. de store 

forandringsprocesser/spareplan. 

  

 Udestår: Der har stort set ikke været ressourcer til at afsætte 

personaleressourcer til backup.  

 

 Nedsat arbejdsgruppe i ADM om karriereveje inkl. repr. fra AU 

KOM (Knud Holt Nielsen) 
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Baggrund for handleplanen: 

 

AU Kommunikation har i arbejdet med den psykiske APV inddelt drøftelserne i syv temaer: 

 

 Stress 

 Fremtidsudsigter 

 Anerkendelse 

 Fællesskab (socialt og fagligt), ensomhed 

 Kollegerne er imødekommende 

 Interessant arbejde 

 Jeg kan trygt gå til min leder. 
På temamøde for hele AU KOM samt gruppedrøftelser i AU KOM’s 8 enheder har medarbejderne bidraget til handleplansarbejdet ud fra IGLO-modellen. Det har medført mere end 150 punkter fordelt over de syv temaer. APV-følgegruppen 

har efterfølgende inddelt disse punkter i Opmærksomhedspunkter og Handlepunkter. Opmærksomhedspunkterne er emner, som medarbejderen/gruppen/ledelsen/organisationen vedvarende skal have opmærksomhed på, men som ikke 

medfører en handling med et afslutningstidpunkt, mens handlepunkterne er punkter, hvor medarbejderen/gruppen/ledelsen/organisationen skal foretage en handling med et afslutningstidspunkt. Der har i prioriteringsarbejdet for hele AU 

KOM derfor også været lagt vægt på handlinger i L og O, mens de enkelte grupper arbejder videre med opmærksomhedspunkter og handlepunkter i I og G. 

 

Endelig har medarbejderne og efterfølgende APV-følgegruppen prioriteret i handlepunkterne, og det er disse prioriteringer, der fremgår af vedlagte skema. Punkterne er opført i IGLO-modellen påsat hvilket tema det stammer fra. I første 

omgang er punkterne med fed højeste prioritet, men der vil blive arbejdet videre med alle punkter i den kommende tid. 


