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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR ADMINISTRATIONSCENTER ARTS 

Udarbejdet 15. september 2016 
Opdateret 19. september 2016 

INDSATSOMRÅDE: 
- Forebyggelse af stress 

MÅL: 
- Forebygge stress via videndeling og anerkendelse 
- At reducere eventuelle stressfremkaldende forhold på arbejdspladsen og at give medarbejderne yderligere redskaber til at håndtere 

stress situationer 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Stress-monitorering 
Seks måneders stressmonitoreringsforløb. Forløbet faciliteres af Resilio i 
perioden september 2016 – februar 2017 og omfatter, udover selve 
monitoreringen, samtaler med erhvervspsykolog for medarbejdere, der 
vurderes at være i farezonen.  
Igangsat den 5. september. 

Studier Februar 
2017 

Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Medarbejderudviklingssamtaler 
Mulighed for at medarbejder og leder i forbindelse med samtalen aftaler 
særlige indsatser for at forebygge stress hos den enkelte medarbejder. 

Alle  Primo 
2017 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Procesoptimering 
Der er iværksat procesoptimeringsforløb på eksamensområdet (EKA). Der 
påtænkes gennemført procesoptimeringsforløb på andre udvalgte 
områder (blandt andet UVA og SNUK). 
Igangsat maj 2016. 

Studier Oktober 
2016 

Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Fastholde fokus på forebyggelse 
Regelmæssig italesætte og arbejde med stressforebyggelse f.eks. på 
afdelingsmøder og seminarer samt i regi af LAMU. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 IT understøttelse 
Understøttelse, overblik og opgavestyring så det bliver synligt hvor en 
opgave er i systemet, så brugerne ikke belaster med forespørgsler om 
status. 

Ph.d. og Internationalisering Novemb
er 2016 

Tiltag 
beskrevet og 

påtænkt 
igangsat 

 Kommunikation med Institutter og brugere 
Funktionscheferne skal forventningsafstemme med institutterne i højere 
grad om mulig service/support. Forbedring af massekommunikation til 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 
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brugerne giver færre personlige henvendelser. Benyt f.eks. institutbreve og 
hjemmesider. 

 Sparring med kolleger og hjemmearbejde 
Fokus på kendskab til hinandens arbejdsområder og arbejdspres, da dette 
giver bedre mulighed for sparring og gør det lettere at bede om hjælp. 
Mange er alene om opgaven pga. højt specialiseret indhold. Dette skal der 
være bevidsthed om. Hjemmearbejde kan afhjælpe stress, da man undgår 
forstyrrelser. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Årshjul 
Brug af årshjul med alle kendte opgaver. Dette skaber overblik over 
arbejdsopgaver og spidsbelastningsperioder. Yderligere kan det bruges 
som redskab til at forventningsafstemme med interne og eksterne brugere. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- God ledelse i dagligdagen 

MÅL: 
- Tilstedeværende og tilgængelig ledelse samt mere inddragende dialog 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Synlig ledelse 
Ledelsen skal være til stede med ”åben dør”. Bedre kommunikation i 
forhold til beslutninger – større tydelighed og klarere begrundelser.  

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Rettidige beslutninger  
Der træffes velovervejede, men hurtige ledelsesbeslutninger, så opgaver 
kan planlægges og udføres rettidigt. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Dialog og videndeling på møder 
Mere dialogbaseret tilgang på møder samt indarbejdelse af videndeling 
hvor det giver mening. Der skal sikres ensartet praksis på tværs samt at alle 
ved ”hvor vi er henne sammen”. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Understøttelse af medarbejdere 
Lederen skal understøtte medarbejderes ønske om at blive bedre til at 
strukturere tilrettelæggelsen af egen dag. 

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi 

2016 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Postkasse til anonyme ønsker/tips osv. Arts og Aarhus BSS 
Økonomi 

2016 Tiltag 
gennemført 

 Udvikling af lederkompetencer 
Videreuddannelse indenfor ledelse med henblik på vedvarende udvikling 

Studier 2016 Tiltag 
næsten 
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af de nødvendige ledelseskompetencer hos den enkelte leder til at udøve 
god ledelse i dagligdagen. 

gennemført 

 Sikre at medarbejdere ikke arbejder udenfor arbejdstiden 
Ledelsen skal gå foran i at signalere, at man skal være ”offline” når man har 
fri – for ellers kan man ikke samle energi til at være ”online” når man er på 
arbejde. 

Ph.d. og Internationalisering 2016 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Seminar 
”God ledelse” tages op på seminar i ledergruppen i efteråret. 

Bygningsservice Decemb
er 2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 

MÅL: 
- Blive bedre til at give og modtage anerkendelse 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Indblik i hinandens arbejdsopgaver 
Tydeliggørelse af de enkelte afsnits opgaver og årshjul samt 
afhængigheder af hinanden. Opnås gennem videndeling på teammøder 
o.l. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Opsøge/huske anerkendelse 
Bede om feedback på ydelser, arbejde med effektmåling og spørge til 
kundernes/brugernes tilfredshed. Ikke formelt – men gerne systematisk. 
Udvikle en kultur, der har større fokus på retten og forpligtelsen til at give og 
modtage feedback. Husk at anerkende kolleger – både i egen afdeling og 
hos diverse samarbejdspartnere. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Anerkendelse af opnåede resultater 
Anerkendelse af de resultater, der opnås. F.eks. ved hjælp af kort status på 
afdelings-/teammøder. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- God omgangstone 
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MÅL: 
- Sikre god omgangstone samt godt socialt og kollegialt samvær 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Temadage/temamøder 
Temadage og temamøder, der beskæftiger sig med udvikling af kulturer, 
der fremmer en god omgangstone. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Fastholde fokus på forebyggelse 
Skabe rammer der fremmer et godt kollegaskab – f. kaffepauser, 
arrangementer. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Konkret håndtering af problemet 
Fokus på at fremme en kultur hvor det er ok at sige fra hvis tonen opleves 
som generende. Hvis problemet fortsætter inddrages egen leder, alternativt 
næste niveaus leder. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Formulering af kodeks 
Formulering af et kodeks for den gode omgangstone. 

Studier Ultimo 
2016/Pri
mo 2017 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Geografi 

MÅL: 
- Bedre sammenhæng mellem afdelingerne i Aarhus, Emdrup og Herning 
- Bedre videndeling samt mere og bedre videokonference 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Inddragelse 
Fokus på at udvikle ensartede kulturer omkring medarbejderinddragelse på 
de to campusser (eksempelvis i forbindelse med mødevirksomhed, 
deltagelse i arbejdsgrupper mv.). 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Opbygning af fællesdrev 
Der anvendes forskellige drev på de to campusser, og man har ikke 
adgang til hinandens drev. Det planlægges at arbejde hen imod flere 
fællesdrev, der kan forøge videndeling mellem de to campusser. 

Studier 2016 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Mere og bedre videndeling 
Fokus på at dele viden og løsninger. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 
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 Socialt fællesskab 
Socialt fællesskab på tværs af geografier sikres ved afholdelse af fælles 
seminarer og/eller lignende skiftevis i Aarhus/København. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Bedre videomøder 
Bidrage til at gøre videokonference til en naturlig del af arbejdsdagen, så 
det er muligt at arbejde på tværs af Danmark. Mødearrangørerne skal være 
opmærksomme på at booke lokaler på begge lokaliteter, tænke over 
lokalets indretning og deltagers placering og sørge for at materiale er 
tilgængeligt for alle. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Fokus på god mødekultur 
Vise respekt overfor hinandens tid med velforberedte mødedeltagere, god 
mødeledelse og overholdelse af tiden og kun aflyse møder pga. sygdom 
og andre tvingende grunde – og gøre i givet alt, hvad der kan gøres for at 
underrette udenbys mødedeltagere, så de ikke må rejse forgæves. 

Alle 2016 Tiltag 
idenficeret 

 Geografisk nærvær i relation til Institutterne 
Flere kan med fordel rejse ud på Institutterne og arbejde derfra og opbygge 
netværk. Eventuelt aftales en ”skyggerotation”, hvor man følger en 
institutkollegas dagligdag som har snitfladerelationer til egne opgaver. 
Eventuel aftale om rotation med andre fakulteter og vicedirektørområder. 

Ph.d. og Internationalisering Septemb
er 2016 

Tiltag 
næsten 
gennemført 

 Erasmus staff training 
Erasmus staff training benyttes til at besøge internationale partnere og lære 
om best practise for eget område. 

Ph.d. og Internationalisering Septemb
er 2016 

Tiltag 
næsten 
gennemført 

 

 

Tabellen kan kopieres og indsættes efter, hvor mange indsatsområder, der besluttes. 

 
 
 

Forklaringer: 
Tiltag: 
For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en 
fordel at udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, 
som det pågældende niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. 
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Ansvarlig for tiltag: 
Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere ’hjælpere’. Dette kan være en 
person eller afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og 
når denne har accepteret opgaven. 
 
Frist: 
Den ønskede tidsfrist for iværksættelse af tiltag. 
 
Status: 
Status opdateres løbende i handleplanen. Vælg status og tilføj derefter farve: 

- Tiltag identificeret (rød) 
- Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat (orange) 
- Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender (gul) 
- Tiltag næsten gennemført (lysegrøn) 
- Tiltag gennemført (grøn) 


