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Målet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at ledelsen i samarbejde med medarbejderne skal tilrettelægge det kommende 

års samarbejde om arbejdsmiljø. Drøftelsen skal foregå på udvalgsniveau i arbejdsmiljøorganisationen. De skal vurdere, om det 

foregående års mål er nået, ligesom der skal sættes mål for det kommende års samarbejde. Herudfra skal udvalget lægge en 

plan for, hvordan de i det kommende år vil samarbejde for at sikre et godt arbejdsmiljø. Drøftelsen er lovpligtig. Læs www.at.dk 

Plan udarbejdet og godkendt 12. december 2013 af FAMU Arts, Aarhus Universitet 

Udvalgsmedlemmer 
Formand: Mette Thunø. Næstformand: Hans Peter Degn 
Medlemmer: Niels O. Lehmann, Bjarke Paarup-Laursen, Flemming Fink, Hanne 
Løngreen, Mette Greve, Anne-Mette B. Christensen, Merete Wiberg, Alexander 
Thomsen, Sara Hark 

Status på det forudgående års arbejdsmiljøsamarbejde 2013 

Status og oversigt for hvordan der er blevet arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet: 

 Justering af LAMU, så det følger institut og centerstrukturen (pr. 12/12 2013) 

 Psykisk APV handlingsplans- og opfølgningsarbejde på institut-/center- og fakultets-niveau i samarbejde med 
SU. Handlingsplanerne kan findes på Arts’ hjemmeside 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykapv2012/psykisk-apv-paa-arts/ og 
bliver løbende opdateret 
Fakultetsniveauet har iværksat tiltag ift: 
- Justeringer indenfor institutternes organisering og LAMU organisering 
- Ny arbejdstidsaftale 
- Stresskurser for ledere 28/1 2014 og et forløb for medarbejdere startende i januar 2014 
- Aftale med Arts KOM vedr. formidling af Psykologordning (Prescriba) og tiltag vedr. mobning 
- Videreformidlet behov for organisatoriske (O) tiltag til AU-niveauet, eksempelvis udfordringer vedr. 

samspillet med administration og hovedområder 

 Fysisk APV opfølgning blev drøftet 1/3 2013: Særligt fokus på ergonomi og implementering af 
beredskabsplaner på Arts er påbegyndt, men ikke fuldført. Der har i 2013 været afholdt tre 
informationsmøder om hjertestarter og beredskab på Kasernen, Nobelparken og Katrinebjerg. 

 Evaluering af fysisk og psykisk APV (jf. HSU-HAMU beslutning 14/11 2013) igangsat på mødet d. 12/12 2013 

 Sygefravær-, Arts brug af psykologrådgivning- samt arbejdsskade- og anmeldelsesstatistik er drøftet. 
 

Mål for det kommende års fokusområder, indsatsområder og specifikke arbejdsmiljøopgaver (2014) 

Prioriteringsrækkefølge: 

 Opfølgning på psykisk APV handlingsplan på institut/center- og fakultetsniveau, samt formidling af fremdrift 
på hjemmesiden http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykapv2012/psykisk-
apv-paa-arts/ (FAMU deltager på FSU møde d. 24/6 2014, hvor fakultetshandlingsplanen opdateres) 

 Status på opfølgning på de fysiske APV handlingsplaner på LAMU-niveau sendes til FAMU d. 3/11 2014 til 
kawo@adm.au.dk (Formatet er skabelonen for årlig arbejdsmiljødrøftelse og evt. udtræk fra SurveyXact) 

 Beredskabsplaner skal færdigimplementeres, men afventer det fælles AU projekt 
OBS: Den nye valgperiode til AMO er pr. 1. marts 2015. AU HR udsender valgmateriale og deadlines til hele AU. 
 

Påkrævede aktiviteter i 2014 for at opnå mål (tiltag og initiativer) 

 FAMU møde d. 24/1 sikrer at psykisk og fysisk APV evaluering og årlig arbejdsmiljødrøftelse kan leveres til 
HSU og HAMU d. 7/2 

 FAMU deltager på FSU møde d. 24/6 om opfølgning på og fremdrift i Arts psykisk APV handlingsplan 

 FAMU og FSU møde d. 24/4 med Torben K. Jensen til drøftelse af psykisk APV kommentarernes temaer. 

 FAMU møde d. 2/12, hvor den lovpligtige Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2014 drøftes 
 

Samarbejde vedr. ovenstående mål (organisering/samarbejde/hvem skal involveres/mødefrekvens) 

 FAMU samarbejder med FSU og HR partnerne om tiltag ift. psykisk APV handlingsplaner 
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Ressourcer til at opfylde de ovenstående mål (behov for uddannelse/kurser/konsulenter) 

 Der udbydes ergonomikurser (forår 2014) i AU regi 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/om/supplerende-
arbejdsmiljoekurser/ 
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