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Møde d. 1. juli 2016 kl. 10.00-11.30 
Aarhus: 5530-0.2.07 
 
Fælles LSU- og LAMU- møde i AU Forskning og Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee, Pernille von Lillienskjold, Anya Bjørn Vinstrup, Annette 
Braad Christensen, Claus Palle, Lonni Klitgaard, Rikke Märcher Rochat, Tove Øster-
gaard Le, Anne-Marie Bach (suppleant for Gry), Jenny Oostwouder (HR-partner), 
Henriette Zinck-Bramsen (ref.) 
 
Afbud: Anders Frølund, Bettina Dencker Hansen, Nanna Kodal, Karsten Skov 
 

REFERAT 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punktet ”Evaluering af fysisk og psykisk 
APV”. 
 
2. Psykisk APV (fællesmøde ml. LSU og LAMU)   
En status viser, at alle afdelinger er kommet godt i gang med processen. Det er vigtigt 
at få de fire valgte temaer så langt ud på de lokale niveauer som muligt – hvor det er 
relevant. 
 
• Forebyggelse af stress 
• God ledelse i dagligdagen 
• Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 
• God omgangstone 
 
Medarbejdersiden har fået tilbagemeldinger om, at flere kolleger ikke tror på anony-
miteten i besvarelsen og derfor har svaret ”pænt” og ikke helt ærligt. Dermed står vi 
med nogle tal, som måske ikke giver det helt korrekte billede af forholdene. Dette 
kommer med i AU FE’s evalueringssvar. 
 
Desuden var der usikkerhed hos flere om, hvem man skulle oplyse som sin nærmeste 
leder. Dette kommer med i AU FE’s evalueringssvar. 
 
Generelt mener John, at tallene ikke er så vigtige. Det væsentlige er at få drøftet pro-
blemerne og derefter få iværksat løsningsmuligheder. 
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Kommentarer til: 
 
Mobning – det er et svært emne at få åbenhed om, men det bør tages op for at skabe 
et godt arbejdsmiljø. Ikke nødvendigt at gøre det personligt – men om det er internt 
eller eksternt.  
  
Bedre kultur – det er vigtigt, at ledelsen italesætter bestemte emner for at skabe en 
bedre kultur.  
 
Anerkendelse – alle er enige om, at vi skal se fremad og tænke positivt, og god og 
konstruktiv dialog er en vej frem. Dog er der også behov for at anerkende, at der fore-
kommer negative ting, som man ikke helt ved, hvordan skal gribes an. Det er en ba-
lance for alle parter. 
 
Storrumskontorer – flere afdelinger har lidt udfordringer med at finde en om-
gangsform for alle. Erfaring fra Talentudviklingsenheden viser, at det er vigtigt med 
åbenhed og at tale om problemerne. Nogle gange kan det være små konkrete tiltag, 
der løser et problem.  
 
Fysisk APV 
Som tidligere oplyst skal der lige opleves en sommer på Katrinebjergvej 107, inden 
der kan gives en realistisk bedømmelse af de fysiske forhold. I september vil en ny 
undersøgelse foregå. 
 
Evaluering af fysisk og psykisk APV 
Der er deadline d. 15. september for indsendelse af forslag til ændringer til spørge-
skemaet. Anya noterer følgende forslag for AU FE, sammenfatter og sender til hele 
LSU i august: 
• God hjemmeside og med tydelig tidsplan og oversigt 
• Genindfør muligheden for at indsætte kommentarer i psykisk APV 
• Navngiv den leder, der spørges ind til. Eller giv mulighed for at man kan indsætte 

navnet selv 
• Bedre mulighed for sammenlignelige tal ift. tidligere APV’er 
• Bedre inddragelse af LAMU 
 
3. Detaljeret plan for besparelser (kun LSU)  
John vil uddybe den videre proces for alle medarbejdere på de respektive afdelings-
møder d. 8. og 10. august. 
 
4. Eventuelt 
Jeppe er stoppet hos Talentudviklingsenheden (flyttet til USA). Ansøgningsopslag til 
funktionschefstillingen kommer ud inden ferien med ansøgningsfrist d. 25. august. 
Der er ved at blive nedsat et ansættelsesudvalg. 
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