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Best practice 
Top 12 fra ACA’s APV-opfølgning 2016/17  

1. Årshjulet 
Lav et overskueligt årshjul for afdelingens (tilbagevendende) kerneopgaver. Det tydeliggør de perioder, 
hvor nogle medarbejdere er under pres, og det giver ledelse og kolleger mulighed for at være ekstra 
opmærksom på situationer, hvor der skal tilbydes en hånd eller tages andre hensyn. (Stresshåndtering) 
 

2. Det gode videomøde  
En arbejdsgruppe i ACA og omegn har samlet 10 gode råd til det gode videomøde – hvad enhver bør 
overveje før og under mødet. De 10 bud kommer til at ligge på web og i videolokalerne i laminat. Små 
korrektioner kan gøre mødet meget bedre for alle deltagere, og alle opfordres derfor til at stoppe op og 
korrigere, hvis et videomøde afvikles uhensigtsmæssigt. (Geografi) 

 
3. Fra mit bord  

Forslag om et fast punkt på dagsordenen på de ugentlige fredagsmøder. Medarbejderne har opgaven 
på skift (noteres på brødlisten) og forbereder et selvvalgt indlæg på 10-15 min. Det kan være glimt fra 
fra en konference/kursus, ønske om sparring til en konkret opgave/dilemma eller tips og tricks til 
systemer og lign. (Anerkendelse) 

 
4. Planlæg møder med hensyn til geografi 

Book altid mødelokaler ”i begge ender” når der planlægges møder med video. Det er muligt at booke 
lokaler i Outlook på tværs af AU. Hvis man inviterer til fysisk møde mellem medarbejdere i 
Aarhus/Emdrup, skal møder tidligst starte kl. 10.15 (afgang 6:54 fra København) eller 10.30 (afgang 
7.14 fra Aarhus). (Geografi) 

 
5. Veludført arbejde som stressforebyggelse 

Der er ofte sammenhæng mellem stress og uhensigtsmæssig løsning af arbejdsopgaver. Hvis opgaven 
løses smidigt, resulterer det ofte i tilfredsstillelse og bedre trivsel, som letter stressniveauet. Kig på 
trivsel i tæt sammenhæng med konkret opgaveløsning og procesoptimering – og ikke trivsel alene som 
mål. (Stressforebyggelse) 

 
6. Den gode pause 

Forslag til en temadrøftelse i afdelingen. Hvordan sikrer vi, at alle med jævne mellemrum komme væk 
fra skærmen og får lidt afveksling – både på det fysiske og det psykiske plan? Formålet er at etablere en 
fælles forståelse for, hvornår (og hvor ofte) det er OK spille hacky sack, dyrke ”office gardening”, samle 
folk til elastikøvelser, foreslå en gåtur eller en kagepause. (Stressforebyggelse) 
 

7. Stress-overvågning 
Til inspiration: Arts Studier har gennemgået et 6-måneder forløb med Resilio, hvor medarbejderne har 
lavet månedlig elektroniske indberetninger, som er blevet vurderet ift. stressniveau. De medarbejdere, 
som blev vurderet at være i farezonen, blev tilbudt samtaler med erhvervspsykolog. Forløbet fortsætter 
i en mindre skala. Den medfølgende åbenhed om stress har desuden haft en positiv effekt. 
(Stressforebyggelse) 
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8. Frokost på video 
Til inspiration: Lav aftaler om at spise frokost sammen via videokonferencen. Videoen kan godt 
formidle small talk, og det bidrager til sammenholdet i afdelingen, hvis man er spredt på flere 
lokationer. (Geografi) 

 
9. Introprogram til nye medarbejdere   

Forbered et detaljeret program til nye medarbejder, så det fremgår tydeligt, hvad der skal ske i de 
første 1-2 uger. Afsæt tid (og udpeg tovholder) til introduktion af afdelingens forskellige 
arbejdsopgaver, rundvisning på campus, adgang til IT mv. Programmet skal introducere medarbejderen 
til både formelle og uformelle forhold – dvs. både arbejdstidsregler og sociale arrangementer i 
afdelingen. (Anerkendelse/god tone) 
 

10. Aktive mødedeltagere 
Få mere dialog og mindre ”lederdominans” på afdelingsmøderne. Lad medarbejdere stå for at lave 
oplæg og styre debatten – og sørg for at orienteringspunkter på dagsordenen bliver suppleret med 
emner, der lægger op til dialog og debat. Lad evt. mødeledelsen gå på skift. (Anerkendelse) 
 

11. Sig fra – og sig til 
Opfordring til medarbejderne om at sige fra, hvis de føler sig dårligt behandlet eller bliver pålagt 
opgaver, de ikke kan løse. Men også en understregning af, at det er lige så vigtigt at ”sige til” – dvs. 
byde ind på opgaver og aktivt bidrage, hvis der er forhold, som kan forbedres. (God tone/stressforebyggelse) 
 

12. Anerkendelse på dagsordenen 
Sæt anerkendelsen på dagsordenen som et fast punkt på alle afdelingsmøder. Medarbejderne 
opfordres til at kommer med eksempler på, hvordan de har oplevet anerkendelse. Og de fortæller om, 
hvordan de selv har anerkendt andre. (Anerkendelse) 

 


