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Side 1/1 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

LSU - LAMU -møde i ACA den 7. september 2017 

LSU kl. 9.00 – 9.45 og LAMU/LSU Kl. 9.45 – 11.00 

 

Aarhus bygning 1443, lokale 440 

Emdrup lokale A011 

 

Mødedeltagere:  

 
B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Anders Gade Jensen (AGJ) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Rikke Petersen (RP) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
 
Referent: Mads Brask Andersen 
 
 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Dagsorden 

Ordinært LSU (kl:9:00-9:45) 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 16. juni 2017, herunder evt. yderligere bemærk-

ninger til referatet. 

Bilag: Referat LAMU-LSU møde i ACA den 16. juni 2016 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

3. Personale politik 

3.1. Status vedr. lokale tilpasninger 

 

4. MUS 2017 - Igangsætning 

I forbindelse med MUS 2017 foreslås det, at notatet for fælles MUS-temaer i 

ACA drøftes i forhold til en revidering/opdatering.  

Bilag: Notat om MUS-temaer 

 
Orienteringspunkter og eventuelt: 

5. Økonomi  

5.1. ØR 3, 2017 

5.2. Budget 2018 

Bilag: ACA-Økonomi 

 

6. Eventuelt 

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  



LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 
LAMU/LSU Kl. 10.00 – 11.00  
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440 
Emdrup lokale D120 
 
Mødedeltagere:  
 

B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), LSU næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
Rikke Petersen (RP) 
Aino Lea Winther-Pedersen (AWP), 
LAMU næstformand   
Lars Friis (LF) 
Berit Granum (BG)             
Candy Joan Clifforth (CJC) 
 
Observatør 
 
Afbud: Zbigniew Sobkowicz (ZS), Ditte 
Jessing (DJ), Anders Gade Jensen (AGJ), 
Knud Holt Nielsen (KHN), Birgitte Kat-
rine Adams (BKA)              
 
Referent: Mads Brask Andersen 
 
 
 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
Signe Hvid Maribo (SHM) 
Lars Mitens (LM) 
 
Observatør 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Referat 

Fælles med LAMU (kl. 10.00-11.00) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet vedr. Psykisk APV drøftes før punktet omkring arbejdsmiljøstatistik. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (den 9. marts 2017) 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Psykisk APV handlingsplan – opfølgning  
OJ orienterede om status på ACAs psykiske APV handleplaner. Overordnet fremgår 
det af statusmeldingerne fra funktionsområderne, at der er gang i stort set alle de 
handlinger, som blev aftalt for et år siden. Men, det ses ikke, hvad er der kommet ud 
af det. Der var derfor en runde med indspil fra de tilstedeværendende repræsentanter 
for funktionsområderne om gode og eventuelt mindre gode eksempler, og det blev af-
talt, at SHM på baggrund af disse inputs lavet en kort opsummering, som kan anven-
des i kommunikationen med ACA’s medarbejdere.  
Der var herefter en orientering fra områderne, hvor der har været arbejdet med aner-
kendelse, god tone, trivsel, nedbringelse af stress og procesoptimering. B-siden var 



generelt tilfredse med midtvejsstatus og gav tilslutning den foreslåede måde at samle 
op på udbyttet af arbejdet med handleplanerne. Et aspekt i APV arbejdet som gik igen 
i orienteringerne er, at arbejde med APV processen er blevet erstattet med et fokus på 
forbedring og optimering af kerneopgaven. At blive bedre til sit arbejde har været 
mere positiv for medarbejdernes motivation og trivsel fremfor arbejdet med APV pro-
cessen.   
RP bemærkede, at opfølgning ikke slutter her, men er en del af den videre udviklings-
proces. A og B side har indenfor nogen områder (AU Studier) forskellige opfattelse af, 
hvor meget der er sket og hvad status er på handleplanen 
OJ orienterede om, at HAMU ikke har efterspurgt yderligere afrapportering, men på 
fakultetsniveau har FAMU bl.a. fokus på god omgangstone. Universitetsledelsen skal 
inden sommerferien tage stilling til, hvordan næste APV skal gennemføres.  
 
4. Arbejdsmiljøstatistik for 1. kvartal 2017 
OJ gennemgik materialet med fokus på ACA. Det gennemsnitlige sygefravær i ACA er 
steget i forhold til samme periode sidste år og er det højeste på AU. Analyser af tal-
lene viser, at det især antallet af langtidssygemeldte, som trækker gennemsnittet op. 
Han orienterede om, at der i regi af LSU er nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
komme med forslag til retningslinjer for ACA’s håndtering af sygefravær, herunder 
ideer til hvordan det eventuelt kan nedbringes.    
 
5. Sommerudflugt 
I 2017 har OJ planlagt at der sker separate udflugter i Aarhus og Emdrup til h.h.v. 
Det Ny Universitetshospital i Skejby og UCC i Valby. Datoerne er ikke fastlagt endnu, 
men forventes afholdt i september og der er muligvis praktiske problemer med at 
gennemføre et besøg på Skejby Sygehus.  
 
6. Eventuelt 
Der blev forespurgt på, om det ville give mening at finde en suppleant for en langtids-
sygemeldt LAMU repræsentant. Dette bliver der fulgt op på. 
 
 
 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 
Formand    Næstformand  Næstformand  
LSU og LAMU   LSU   LAMU 
 
 



LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 

LSU kl. 11.00 – 12.00 

 

Aarhus bygning 1443, lokale 440 

Emdrup lokale D120 

 

Mødedeltagere:  

 
B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
Rikke Petersen (RP) 
 
Observatør 
 
Afbud: Zbigniew Sobkowicz (ZS), Ditte 
Jessing (DJ), Anders Gade Jensen (AGJ), 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
 
 
Referent: Mads Brask Andersen 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
 
 
Observatør 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Referat 

Ordinært LSU (kl:11:00-12:00) 

1. Godkendelse af dagsorden 
Arbejdstidsregler ønskes drøftet under punkt 3 personale politik, samt punkt 

vedrørende tilbagemeldingen omkring medarbejdermødet den 30.5. ønskes tilfø-

jet til eventuelt.  

 

2. Opfølgning på LSU-mødet den 9. marts 2017, herunder evt. yderligere 

bemærkninger til referatet. 

Ingen kommentarer. 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

3. Personale politik 

3.1. Kompetenceudvikling (Under udarbejdelse. Orientering på 

møde) 

OJ orienterede om status for undergruppernes arbejde med den lokale udmønt-

ning af personalepolitikken. Arbejdet omkring kompetenceudvikling er stadig 

under udarbejdelse, men hensigten er at have udkast klar til møde til mødet i 

september. 

3.2. Rekruttering og ansættelse 

OJ orienterede om at der til mødet i dag er fremsendt udkast til lokale retnings-

linjer for rekruttering og ansættelse i ACA.  

IK fremhævede vigtigheden i, at lederen inddrager medarbejderne i afdelingen i 

forbindelse med udformningen af stillingsopslaget.  



SW orienterede om at HR ledergruppen på AU også har fokus rekrutteringsopga-

ven, herunder optimering af stillingsopslag.  

3.3. Sygefraværspolitik (Under udarbejdelse. Orientering på møde) 

OJ orienterede om den arbejdsgruppe, der er nedsat LSU og som skal se på hvor-

dan vi nedbringer sygefravær. Arbejdsgruppen skal på inspirationsbesøg i Ran-

ders kommune, har været igennem en proces med nedbringelse af sygefravær. 

Der forventes at være et udkast til retningslinjer for håndtering af sygefravær i 

ACA klar til mødet i september. 

3.4. Arbejdstidsregler 

IK gjorde opmærksom på, at der har været eksempler på at ACA’s retningslinjer 

for arbejdstid tolkes og anvendes forskelligt i afdelingerne og opfordrede til, at 

det blev taget op i LSU. 

OJ foreslog, at en lille arbejdsgruppe forbereder en drøftelse til næste LSU-møde 

og tager initiativ til at nedsætte en gruppe. 

 

4. Lønforhandling 2017 

OJ orienterede om resultatet af lønforhandling 2017 og hvordan processen er for-

løbet. Lederne har fået besked om de kan påbegynde tilbagemeldingerne og at 

udbetalingen finder sted ultimo juni. B-siden tilkendegav at forhandlingerne og 

dialogen omkring forhandlingerne har været god. Der fulgte herefter en drøftelse 

omkring processen i forhold til forventningsafstemning og tilbagemelding.  

Eventuelle ændringer i forhold til lønkriterier drøftes på mødet i december. 

 
Orienteringspunkter og eventuelt: 

5. Økonomi  

5.1. Regnskab 2016  

Regnskabet for 2016 endte med et overskud på ca. 2 mio. kr. på grund af et min-

dreforbrug på lønbudgettet, som i hovedsagen skyldtes ekstra refusioner i forbin-

delse med sygdom og barsel.  

 

5.2. Budget 2017  

Status for 2017 er at ACA følger budgettet og fortsat forventer balance mellem 

indtægter og udgifter.   

 

6. Eventuelt 

Medarbejdermøde den 30.5. 

OJ orienterede om at Arnold Boon gerne vil komme på halvårlige besøg og der 

var en kort drøftelse om indholdet. Han foreslog, at B-siden i LSU eventuelt 

kunne få taletid. Der var enighed om at fortsætte med oplæg om arbejdet i afde-

lingerne og samarbejde på tværs af funktionsområderne svarende til oplægget fra 

karrierecenteret på det seneste møde.  

 

 

 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  

Formand    Næstformand  
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Ole Jensen 
 
Administrationschef 
 
Dato: 3. marts 2016 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
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Modtager(e): ACA LSU Notat 

Drøftelse af MUS 

På LSU-mødet den 7. oktober 2015 var der en drøftelse af MUS bl.a. med henblik på 
fastlæggelse af særlige fælles temaer. Som mulige temaer blev nævnt:  
 
• Organisationsændringers virkning på den enkeltes arbejde  
• Kompetenceudvikling, herunder forretningens pejlemærker en 4-årig periode 

frem i tiden  
• Generel trivsel, fokus på de bløde værdier og det psykiske arbejdsmiljø  
 
Det blev noteret, at det kunne blive vanskeligt at nå at få temaerne med i den davæ-
rende MUS-runde, da flere allerede var i gang med at afholde samtalerne. 
 
Det blev aftalt, at der til den næste MUS-runde skulle være mere fokus på at få aftalt 
temaerne i god tid. 
 
Som oplæg til diskussionen på LSU-mødet den 11. marts foreslås, at det første tema  
udgår og at der tilføjes et nyt med følgende beskrivelse: 
 
• Samarbejde og videndeling i ACA’s funktionsområder og på tværs i organisatio-

nen – ACA vs. fællesadministrationen, ACA vs. fakultets- og institutsekretariater 
og ACA vs. andre administrationscentre.  
 

 
Vh 
 
Ole 



31. AUGUST 2017 CHEFSEKRETÆR

ØKONOMI PÅ LSU DEN 7. SEPTEMBER 2017 BETTINA HOULBERGARTS
AARHUS UNIVERSITET

ACA ØKONOMI LSU MØDE 
DEN 7. SEPTEMBER



ØKONOMI PÅ LSU DEN 7. SEPTEMBER 2017 BETTINA HOULBERG

31. AUGUST 2017 CHEFSEKRETÆR

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

BUDGET 2017
Tabel 3 - Difference fra ØR1 2017 til ØR3 2017

Beløb i 1.000 kr.
Budgetter

Adm. ledelse og stab 298 -20 0 278
Ph.d. og internationalisering 143 0 0 143
Økonomi 0 0 0 0
Bygningsservice -203 0 -58 -261
HR -44 0 0 -44
Studier 23 0 -300 -277
Kommunikation 99 -100 -180 -181
IT 150 172 -272 50

Ramme fratrukket budget i alt 465 52 -810 -293

Debiteringsindtægter 0
Resultat 293

Løn Drift Salg SUM
Fra ØR1 til ØR3 er der tale 
om mindre ændringer i de 
enkelte områders budgetter.

Det samlede resultat for 2017 
forventes at blive en mindre 
overskud.


Oversigt til LSU

				Administrationscenter Arts 										Ansvarlig leder:		Ole Jensen

														Forretningscontroller:		Heine Hundahl Esbersen



				Tabel 0 - Primobudget 2017



												Løn		Drift		Salg		SUM

				Beløb i 1.000 kr.

						Budgetter

								Adm. ledelse og stab				1,492		982		-1,106		1,368

								Ph.d. og internationalisering				7,461		735		-567		7,629

								Økonomi				0		8,489		0		8,489

								Bygningsservice				19,889		796		-644		20,040

								HR				4,511		84		0		4,595

								Studier				45,078		1,292		-490		45,880

								Kommunikation				7,218		484		-252		7,450

								IT				7,655		316		0		7,971

				Ramme fratrukket budget i alt								93,304		13,177		-3,059		103,423



												Debiteringsindtægter						103,423

												Resultat						0





				Tabel 1 - ØR1 2017



												Løn		Drift		Salg		SUM

				Beløb i 1.000 kr.

						Budgetter

								Adm. ledelse og stab				1,011		1,430		-1,250		1,191

								Ph.d. og internationalisering				7,937		735		-567		8,105

								Økonomi				0		8,489		0		8,489

								Bygningsservice				19,964		796		-816		19,944

								HR				4,496		94		0		4,590

								Studier				48,587		1,292		-490		49,388

								Kommunikation				7,182		484		-252		7,414

								IT				7,666		316		0		7,982

				Ramme fratrukket budget i alt								96,843		13,635		-3,375		107,104



												Debiteringsindtægter						107,103

												Resultat						-0

				Tabel X - Difference fra primobudget 2017 til ØR1 2017



												Løn		Drift		Salg		SUM

				Beløb i 1.000 kr.

						Budgetter																Kommentar

								Adm. ledelse og stab				-481		448		-144		-177				Opjusterede forventninger til vakancer, flere driftsudgifter til projekt vedr. fysisk arbejdsmiljø samt bidrag til proceskonsulenter i AU HR samt yderligere kompensation for ekstra elever (mere salg).

								Ph.d. og internationalisering				476		0		0		476				En midlertidig ansættelse i otte måneder samt ansættelsen af en elev.

								Økonomi				0		0		0		0

								Bygningsservice				75		0		-172		-97				Salg af ekstra ydelser på Trøjborg.

								HR				-15		10		0		-5

								Studier				3,508		0		0		3,508				Midlertidige ansættelser samt overflyttede medarbejder for erhvervssprog.

								Kommunikation				-36		0		0		-36

								IT				11		0		0		11

				Ramme fratrukket budget i alt								3,539		458		-316		3,681



												Debiteringsindtægter						3,680				Øget ramme som følge af tilførelsen af erhvervssprog.

												Resultat						-1





				Tabel 2 - ØR3 2017



												Løn		Drift		Salg		SUM

				Beløb i 1.000 kr.

						Budgetter

								Adm. ledelse og stab				1,308		1,410		-1,250		1,468

								Ph.d. og internationalisering				8,080		735		-567		8,249

								Økonomi				0		8,489		0		8,489

								Bygningsservice				19,761		796		-874		19,683

								HR				4,452		94		0		4,546

								Studier				48,609		1,292		-790		49,111

								Kommunikation				7,281		384		-432		7,233

								IT				7,817		488		-272		8,033

				Ramme fratrukket budget i alt								97,308		13,688		-4,185		106,811



												Debiteringsindtægter						107,103

												Resultat						292

				Tabel 3 - Difference fra ØR1 2017 til ØR3 2017



												Løn		Drift		Salg		SUM

				Beløb i 1.000 kr.

						Budgetter

								Adm. ledelse og stab				298		-20		0		278

								Ph.d. og internationalisering				143		0		0		143

								Økonomi				0		0		0		0

								Bygningsservice				-203		0		-58		-261

								HR				-44		0		0		-44

								Studier				23		0		-300		-277

								Kommunikation				99		-100		-180		-181

								IT				150		172		-272		50

				Ramme fratrukket budget i alt								465		52		-810		-293



												Debiteringsindtægter						0

												Resultat						293







ØKONOMI PÅ LSU DEN 7. SEPTEMBER 2017 BETTINA HOULBERG

31. AUGUST 2017 CHEFSEKRETÆR

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

RAMMEÆNDRINGER 2018-2021

 Rammeændringer som er aftalt i Universitetsledelsen:

 2017: -1,5 mio.kr. 

 2018: -2,6 mio.kr.

 2019: -2,5 mio.kr. 

 2020: -2,0 mio.kr. 

 2021: -2,0 mio.kr

 Eventuelle  supplerende sparekrav på Arts 

 Budgetteknisk rammeændring som følge af flytning af bygningsområdet. 



ØKONOMI PÅ LSU DEN 7. SEPTEMBER 2017 BETTINA HOULBERG

31. AUGUST 2017 CHEFSEKRETÆR

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

MILEPÆLE BUDGET 2018

 September:

 Indledende orientering af LSU den 7.9. : Bilaterale drøftelser af budget mellem adm.chef og 
funktionschefer

 Oktober:

 Første udkast til samlet budget 2018 for ACA

 November: 

 Orientering om/drøftelse/godkendelse af budget i fakultetsledelsen den 2.11.

 Drøftelse af budget i LSU den 7.11. 



 

 

 

 
 Arts Bygningsservice 

Aarhus Universitet  

Tåsingegade 3 

8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 

Fax: +45 8715 0201 

arts.au.dk/om-

arts/administrationscentret/  
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Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

Fællesmøde LSU/LAMU i ACA den 7. september 2017 

Kl. 09.45-11.15 

 

Aarhus: Bygning 1443, lok. 440 

Emdrup: A011 

 

Mødedeltagere LAMU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Lars Friis (LF)                                         Ole Jensen (OJ) 

Aino Lea Winther-Pedersen (AWP)   Lars Mitens (LM) 

Berit Granum (BG)                                Signe Hvid Maribo (SHM) 

Candy Joan Clifforth (CJC) 

                                                                    

 

Mødedeltagere LSU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Friis (LF)                                                  Ole Jensen (OJ) 

Ivy Kirkelund (IK)                                  Leo Normann Pedersen (LNP) 

Marianne Bach Birn (MBB)                 Steen Weisner (SW) 

Anders Gade Jensen (AGJ)  

Knud Holt Nielsen (KHN)                    Rådgiver/HR-partner: 

Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC)  Mads Brask Andersen (MBA) 

Torben Sommer (TS)                              

                                                                     

Gæst: Mads Krarup, AU HR (pkt. 3) 

 

Referent: Anne Mørk Risager (AMR) 

Dagsorden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 16.06.17 

Bilag: Referat fra fællesmøde d. 16. juni 2017 

 

3. ”God omgangstone og kommunikation” (ca. 45 min.) 

Motivering/opgave: Behandling af materiale med henblik på afdækning af ”tone- 

og kommunikationsproblemener” samt forslag til initiativer, der kan skabe god om-

gangstone og kommunikation.  

(Mads Krarup fra AU HR er proceskonsulent under dette punkt) 

Opgave: Alle bedes forberede 2 eksempler på hhv. gode tone og hhv. negativ tone.  

Bilag: ”Afrapporteringsskema”, ”AU’s normer for det daglige arbejdsliv”, ”Fokus-

punkter for drøftelse i arbejdsgruppen”, ”Forberedelsesspørgsmål”, ”Kommissorium 

God omgangstone”, ”Procesguide Arts”, Procesinstruktion”, ”Spørgsmålskort” samt  

”God omgangstone – følgebrev ACA”. 
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AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

 

4. Orientering: Sygefraværsprojekt 

Motivering: Rapportering fra besøg vedr. nedbringelse af sygefravær i Randers 

Kommune. 

Bilag: ”Noter fra møde med Randers Kommune om reduktion af sygefravær d. 21. 

august 2017” samt ”Sygefraværsindsats i Randers Kommune”.  

 

5. Opfølgning: APV på Arts  

Motivering: Tilbagemelding/status til fakultetets APV-følgegruppe på, hvordan 

konkrete tiltag er blevet behandlet lokalt. 

Bilag: ”Følgebrev Tilbagemelding lokale udvalg september 2017” samt ”Tilbagemel-

dingsskabelon”. 

 

5. Orientering: Arbejdsmiljøstatistikker 

Motivering: Arbejdsmiljøstatistikker for 2. kvartal 2017 

Bilag: ”Arbejdsmiljøstatistik ACA” samt ”Sagsfremstilling vedr. reduktion af sygefra-

vær i ACA”. 

 

6. Meddelelsespunkt:  

Liste med 12 konkrete tiltag og ideer til et bedre arbejdsmiljø i administrationscen-

ter Arts - drøftet på LSU/LAMU-fællesmøde d. 16.06.17. 

 

7. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole Jensen  Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 

Formand   Næstformand  Næstformand 

LSU/LAMU  LSU   LAMU 

 



LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 
LAMU/LSU Kl. 10.00 – 11.00  
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440 
Emdrup lokale D120 
 
Mødedeltagere:  
 

B-siden/medarbejdere A-siden/ledere 
Ivy Kirkelund (IK), LSU næstformand 
Marianne Bach Birn (MBB) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
Rikke Petersen (RP) 
Aino Lea Winther-Pedersen (AWP), 
LAMU næstformand   
Lars Friis (LF) 
Berit Granum (BG)             
Candy Joan Clifforth (CJC) 
 
Observatør 
 
Afbud: Zbigniew Sobkowicz (ZS), Ditte 
Jessing (DJ), Anders Gade Jensen (AGJ), 
Knud Holt Nielsen (KHN), Birgitte Kat-
rine Adams (BKA)              
 
Referent: Mads Brask Andersen 
 
 
 

Ole Jensen (OJ), formand 
Leo Normann Pedersen (LNP) 
Steen Weisner (SW) 
Signe Hvid Maribo (SHM) 
Lars Mitens (LM) 
 
Observatør 
 
Rådgiver/HR-partner 
Mads Brask Andersen 
 
 

 

Referat 

Fælles med LAMU (kl. 10.00-11.00) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet vedr. Psykisk APV drøftes før punktet omkring arbejdsmiljøstatistik. 
 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (den 9. marts 2017) 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Psykisk APV handlingsplan – opfølgning  
OJ orienterede om status på ACAs psykiske APV handleplaner. Overordnet fremgår 
det af statusmeldingerne fra funktionsområderne, at der er gang i stort set alle de 
handlinger, som blev aftalt for et år siden. Men, det ses ikke, hvad er der kommet ud 
af det. Der var derfor en runde med indspil fra de tilstedeværendende repræsentanter 
for funktionsområderne om gode og eventuelt mindre gode eksempler, og det blev af-
talt, at SHM på baggrund af disse inputs lavet en kort opsummering, som kan anven-
des i kommunikationen med ACA’s medarbejdere.  
Der var herefter en orientering fra områderne, hvor der har været arbejdet med aner-
kendelse, god tone, trivsel, nedbringelse af stress og procesoptimering. B-siden var 



generelt tilfredse med midtvejsstatus og gav tilslutning den foreslåede måde at samle 
op på udbyttet af arbejdet med handleplanerne. Et aspekt i APV arbejdet som gik igen 
i orienteringerne er, at arbejde med APV processen er blevet erstattet med et fokus på 
forbedring og optimering af kerneopgaven. At blive bedre til sit arbejde har været 
mere positiv for medarbejdernes motivation og trivsel fremfor arbejdet med APV pro-
cessen.   
RP bemærkede, at opfølgning ikke slutter her, men er en del af den videre udviklings-
proces. A og B side har indenfor nogen områder (AU Studier) forskellige opfattelse af, 
hvor meget der er sket og hvad status er på handleplanen 
OJ orienterede om, at HAMU ikke har efterspurgt yderligere afrapportering, men på 
fakultetsniveau har FAMU bl.a. fokus på god omgangstone. Universitetsledelsen skal 
inden sommerferien tage stilling til, hvordan næste APV skal gennemføres.  
 
4. Arbejdsmiljøstatistik for 1. kvartal 2017 
OJ gennemgik materialet med fokus på ACA. Det gennemsnitlige sygefravær i ACA er 
steget i forhold til samme periode sidste år og er det højeste på AU. Analyser af tal-
lene viser, at det især antallet af langtidssygemeldte, som trækker gennemsnittet op. 
Han orienterede om, at der i regi af LSU er nedsat en arbejdsgruppe, som skal 
komme med forslag til retningslinjer for ACA’s håndtering af sygefravær, herunder 
ideer til hvordan det eventuelt kan nedbringes.    
 
5. Sommerudflugt 
I 2017 har OJ planlagt at der sker separate udflugter i Aarhus og Emdrup til h.h.v. 
Det Ny Universitetshospital i Skejby og UCC i Valby. Datoerne er ikke fastlagt endnu, 
men forventes afholdt i september og der er muligvis praktiske problemer med at 
gennemføre et besøg på Skejby Sygehus.  
 
6. Eventuelt 
Der blev forespurgt på, om det ville give mening at finde en suppleant for en langtids-
sygemeldt LAMU repræsentant. Dette bliver der fulgt op på. 
 
 
 
Ole Jensen   Ivy Kirkelund  Aino Lea Winther-Pedersen 
Formand    Næstformand  Næstformand  
LSU og LAMU   LSU   LAMU 
 
 



 

AFRAPPORTERINGSSKEMA 
Individniveau 

Tema fra case Tiltag Effekt (hvilken ændring ønsker I at se i hverdagen) Prioritet 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
Lokalniveau (institut eller center) 

Tema fra case Tiltag Effekt (hvilken ændring ønsker I at se i hverdagen) Prioritet 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Fakultetsniveau 

Tema fra case Tiltag Effekt (hvilken ændring ønsker I at se i hverdagen) Prioritet 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

 

 
 



 

AU’S NORMER FOR DET 
DAGLIGE ARBEJDSLIV 

  

Normerne for det daglige arbejdsliv på Aarhus Universitet 
er, at universitetet og alle ansatte 
 

1. respekterer og understøtter ytringsfrihed og forskningsfrihed 

2. bidrager til et sammenhængende og samarbejdende 

universitet 

3. bidrager til at skabe åbenhed, tillid og rettidig kommunikation 

på alle niveauer 

4. udviser gensidig respekt og ordentlighed 

5. har god ledelse og gode kollegiale relationer i hverdagen 

6. værdsætter mangfoldighed blandt kolleger 

7. respekterer balancen mellem arbejds- og privatliv 

8. prioriterer personlig og faglig udvikling 

 



Fokuspunkter fra drøftelse i arbejdsgruppen ”God omgangstone og 
kommunikation” 
 
Nedenstående fokuspunkter blev defineret på arbejdsgruppens møde d. 12. juni 2017, og 

gruppen tilkendegav, at de skulle indgå i den lokale dialog om god omgangstone og 
kommunikation: 

 

 Skal der iværksættes fælles tiltag/retningslinjer for hele fakultetet? F.eks. 

udarbejdes en ”Code of conduct? Kan ARTS være ”first movers”? 

 
 Fora: møder, offentlig debat, sociale medier – hvordan agerer vi (individ, gruppe og 

leder) her? 
 

 Kommunikationsformer (mails, daglig omgangstone, opslag etc.) 
 

 Hvordan er DU professionel på jobbet – det individuelle ansvar 
 

 Hvordan bliver der skabt reelle ændringer, og hvilke konkrete forhold og 
adfærdsmønstre vil man ændre på, herunder, hvordan handler man på de FÅ der 

går ud over grænsen?  
 

 Hvor og hvordan har man god praksis ifht. at styrke den gode omgangstone? 
 

 Lederens ansvar og kompetence, samt lederen som rollemodel.  

 
 Er de individualiserede arbejdsformer med til at hæmme god omgangstone? Er det 

en indsats for en fællesskabskultur der er vejen frem ifht. at styrke, den gode 
omgangstone?  

 
 Hvad gør vi på de områder/med de problemstillinger, hvor vi ikke selv mener at 

kunne se løsningen?  
 



Forberedelsesspørgsmål.  
 

På dette ark bedes du udfylde dit svar på 2 spørgsmål.  
Svarene skal være konkrete cases som du, i din egenskab af leder eller medarbejderrepræsentant, enten er vidende om, 
eller som du direkte har observeret. Du er også velkommen til at tage afsæt i personlige erfaringer. 
 
Du bedes udfylde 2 ark, således, at du kommer med 2 x 2 eksempler. 
 
Når det går skævt: 

”En gang hvor jeg har set/hørt/oplevet at omgangstonen og/eller den interne kommunikation gå virkelig skævt, var da…... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når det går godt:  
"Et eksempel på god omgangstone / interne kommunikation var da……. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Notat 
 

Martin Keis Kristensen 

 

Dato: 29. maj 2017 

Ref: MKK 
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AARHUS UNIVERSITET 

”God omgangstone og kommunikation” 
Kommissorium og deltagere i arbejdsgruppen.  

 

Kommissorium  

Arbejdsgruppen har til formål at afdække eventuelle behov for centrale initiativer for at styrke 

den gode omgangstone og kommunikation.  

 

Dette skal ske i et tæt samarbejde med LAMU-LSU/LSAU. Her skal arbejdsgruppen udarbejde 

oplæg til drøftelser i LAMU-LSU/LSAU i form af processpørgsmål og/eller dilemmacases. Li-

geledes skal arbejdsgruppen medvirke til at facilitere, at der sker en drøftelse i LAMU-

LSU/LSAU 

 

På baggrund af drøftelser i LAMU-LSU/LSAU indstiller arbejdsgruppen til FAMU-FSU, hvor-

dan den videre proces med eventuelle centrale initiativer kan se ud.  

 

Arbejdsgruppen skal, i deres arbejde med oplæg til LAMU-LSU/LSAU, inkludere følgende for-

hold: 

 Medarbejderes kommunikation på digitale platforme, herunder især sociale medier  

 Relationen imellem VIP og TAP  

 Relationen mellem undervisere og studerende.  

 

Arbejdsgruppens sammensætning  

 Per Stounbjerg Institutleder (formand) 

 Marie Vejrup Nielsen, konstitueret fælles TR 

 Hans-Peter Degn, Arbejdsmiljørepræsentant 

 Merete Wiberg, Formand for akademisk råd  

 Ole Jensen, ACA  

 Jette Kofoed, DPU 

 Martin Keis Kristensen, Sekretær og Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson 

 

 



Procesguide ”God omgangstone og kommunikation” – drøftelse i lokaludvalgene. 
 

Faser Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 

Punkt Forberedel
se 

Introduktion Fernisering af 
forberedelsesarbejde 

Datagenerering Samling og prioritering af 
input 

Præsentation Afslutning FAMU-FSU 
behandling 

Tid  5 min 5 min 10 min 15 min 10 min 1 min  

Formål At 
mødedelta
gerne er 

forberedte 
til mødet  

At deltagerne 
ved hvorfor de 
er samlet og 

hvad der skal 
komme ud af 
processen 

At deltagerne får 
konkrete eksempler 
fra hverdagen, således 

at det er klart hvad 
tiltagene skal bidrage 
til at hæmme/fremme 

At alle 
inddrages og 
bidrager til de 

forskellige 
elementer, der 
skal producere 

At generere input til 
arbejdsgruppe og 
FAKLED 

Præsentation 
og 
afrapportering 

af vigtigste 
tiltag i 
prioriteret 
rækkefølge 

At takke deltagerne for 
deres inputs, samt sige 
hvad den videre plan er  

At definere 
fælles indsats på 
ARTS 

Indhold Individuel 
dokumenta
tion af 
cases 

v/facilitator 
 
Siger lidt om 
baggrunden, 
rammerne og 
forventet output 
fra processen. 

APV-tallene 
 
Facilitator 
beskriver 
indholdspunkter 

”Bevæg jer rundt i 
lokalet og studer de 
medbragte eksempler … 
I skal ikke begynde at 
diskutere, vurdere eller 
korrigere eksemplerne” 
 

Hver deltager får 
udleveret et 
spørgsmålskort 
og skal i løbet af 
de 10 minutter nå 
rundt og 
stille/besvare 

spørgsmål … nå 
så mange så 
muligt minimum 
5.  
Også selvom de 
møder en med 
det samme 
spørgsmål 

Der arbejdes i tre gruppe 
efter spørgsmålskort og 
udfylder et afrapporterings-
skema: 

 

3 minutter pr 
gruppe 
 
Rækkefølge: 
› Individ 
› Institut-

/centerleder 

› FAKLED 
 
Slut af med at 
spørge om 
prioritering ift 
FAKLED er 
acceptabel. 

Facilitator kvitterer for 
input og fortæller hvad der 
sker med dem. Herunder 
også at de naturligvis 
gerne må arbejde videre 
med input på lokalt 
niveau. 

 
Alle plancher på vægge 
tages ned og pakkes væk.  

Arbejdsgruppen 
forbereder 
drøftelse på 
fællesmøde for 
FAMU-FSU 

Meta Mødedelta
gernes 
kontakt 
med 
baglandet 

Forberedelsessp
m … fuldførelse 
af ½ sætninger 

Det er en individuel 
opgave 

De tre 
undersøgelsessp
m. 

Fokus på effekt – det 
mærkbare i hverdagen 

Udvalget 
samlede 
afrapportering 

Alle ved hvor processen 
går hen nu 

FAMU-FSU 
arbejder videre 

Ansvar Proces-
facilitator 

Procesfacilitator        

HUSK! Udsend 
spørgsmål 
med 
dagsorden 
+ 
forklaring 

Der er sendt 
forberedelsessp
ørgsmål ud og 
deltagerne har 
orienteret sig i 
AUs normer 
 

Svar på A3 
hænges op i 
lokalet før 
mødet. 
Husk malertape 

 Papkort med spm.  
Tuscher 1/person 
 
Foregår stående 

A3-ark matchende hvert 
niveau 

Hold tiden – 
ellers kun 1. 
prioritet. 
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Procesinstruktion 
 

Til procesfacilitatoren 
Den proces du nu skal lede for det lokale udvalg, har til formål at  

 dele både værste og bedste cases fra dagligdagen 
 producere prioriterede tiltag på såvel fakultets, institut/center og individuelt niveau. 

 
Processen er udformet som en styret dialog hvor der skal inspireres, idegenereres og 

endelig udformes et produkt; nemlig et oplæg til FAMU-FSU’s videre indsats for at styrke 
omgangstone og god kommunikation.  

 
Den proces I skal i gang med, har til formål at frembringe 3 produkter:  

o Prioriterede forslag til tiltag på individniveau 
o Prioriterede forslag til tiltag på LAMU-LSU-niveau.  

o Prioriterede forslag til tiltag på FAMU-FSU-niveau  

 
Alle tre produkter sendes til FAMU-FSU senest 15. september 2017;  

o Forslag til tiltag på FAMU-FSU-niveau skal være grundlag for FAMU-FSU’s drøftelse af 
mulige fælles indsatser på fakultetsniveau.  

o Forslag til tiltag på LAMU-LSU-niveau og på individniveau vil blive samlet af 
arbejdsgruppen og delt imellem alle lokale udvalg på ARTS til inspiration for det videre 

lokale arbejde.  
 

Inden mødet, har alle deltagere modtaget en instruks om at udfylde et skema med to 
eksempler på gode og dårlige konkrete cases med omgangstone og kommunikation. Det 

er procesfacilitatorens opgave at sørge for, at alle mødedeltagerne har udfyldt skemaet.  
 

Processen er planlagt til at tage ca. 45 minutter 
 

Processen er i inddelt i 8 faser, hvoraf de 6 faser er aktiviteter som foregår på selve 

mødet. 
 

Fase 1 – forberedelse af mødet (før mødet) 
Alle mødedeltagere skal udfylde skemaet med forberedelsesspørgsmålene om 

”Omgangstone og kommunikation – gode og dårlige eksempler” inden mødet. Skemaet 
udsendes med dagsordenen.  

Procesfacilitatoren bør sørge for at gøre formålet med skemaet klart for deltagerne. Her 
kan man evt. anvende følgende tekst: 

”Kære medlem af LAMU / LSAU. Som det fremgår af dagsordenen til mødet den xx.xx.xx 
skal vi drøfte ”God omgangstone og kommunikation”, som en del af udvalgets bidrag til 

fakultets samledes indsats vedrørende ”God omgangstone og kommunikation”. Vi skal 
derfor bede dig om at udfylde vedlagte skema med to eksempler på ”Når det går skævt” 

(x2) og ”Når det går godt” (x2) med omgangstone og kommunikation. Eksemplerne skal 
være konkrete cases som du, i din egenskab af leder eller medarbejderrepræsentant, 

enten er vidende om, eller som du direkte har observeret. Du er også velkommen til at 

tage afsæt i personlige erfaringer.” 
Udover skemaet udsendes også ” AU’S NORMER FOR DET DAGLIGE ARBEJDSLIV” til 

orientering og inspiration.  
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Fase 2 introduktion til dialog på LAMU-LSU/LSAU-mødet  5 minutter 
Procesfacilitatoren orienterer om den forestående proces.  

Her kan skemaet ”Dialogproces – god omgangstone og kommunikation” præsenteres.  
Efter introduktionen sørger mødelederen/processtyreren for at alle plancher hænges op i 

lokalet. 
 

Fase 3 fernisering af forberedelsesarbejdet   10 minutter 

Alle mødedeltagere går rundt og læser de opklæbede eksempler på ”Omgangstone og 
kommunikation – gode og dårlige eksempler”.  Hensigten med fase 3 er, at alle får 

kendskab til alle eksempler og dermed får inspiration til den videre proces.  
 

Fase 4 idégenerering     10 minutter  
Til mødet har alle mødedeltagere fået udleveret en række spørgsmålskort. Hver deltager 

bliver udstyret med et kort og alle skal så cirkulere således at alle få stillet/besvaret så 
mange spørgsmål som muligt. 

Der er tre typer af spørgsmålskort og mødedeltagerne inddeles i grupper, så der er lige 
mange deltagere om hver type spørgsmål. Spørgsmålene handler om det samme; nemlig 

om hvad der kan gøres for at fremme god omgangstone/den interne kommunikation men 
er rettet mod mulige handlinger på tre niveauer; individniveau, institut/center-niveau og 

fakultetsniveau. 
 

Hensigten med fase 4 er, at deltagerne skal generere så mange idéer til handling på tre 

niveauer som muligt. 
 

OBS: Hvis der er færre end seks personer i udvalget, afvikles processen med 12 
min/undersøgelsesspørgsmål som mødepunkter, hvor mødedeltagerne arbejder med at 

udfylde afrapporteringsskemaerne.   
 

Fase 5 Samling og prioritering af input    15 minutter 
Mødedeltagerne skal nu arbejde på at samle og prioritere de idéer der er kommet frem 

under fase 4. deltagerne inddeles i tre grupper.  
Gruppe 1: deltagere med spørgsmålet om handling på individniveau 

Gruppe 2: deltagere med spørgsmålet om handling på lokalniveau 
Gruppe 3: deltagere med spørgsmålet om handling på fakultetsniveau  

 
Hver gruppe skal drøfte de forslag som er generet i fase 4 samt prioritere forslagene.  

I skemaet skal I udfylde:  

 Tema fra case: Altså et case eksempel i tematiseret for (ingen navne eller andet som 
kan identificere personer eller konkrete hændelser) 

 Tiltag: Hvilken konkret handling ønsker i at sætte i gang 
 Effekt: hvilken ændring ønsker I og hvordan skal den opleves i hverdagen 

 Prioritet: Hvad vil I sætte i gang først? 
  

Gruppen skal være særlig opmærksom på, at være så konkrete som muligt, når det 
drejer sig om hvilken effekt tiltaget skal have.  
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Individ/Lokal/Fakultets-niveau  

Tema fra case Tiltag Effekt (hvilken ændring ønsker I at se i 
hverdagen) 

Prioritet 

    

    

    

    

 
Fase 6 præsentation af tiltag     10 minutter 

Hver gruppe præsenterer de tiltag man har drøftet under fase 5. Her skal der være et 

særligt fokus på prioriteringen af tiltag til FAMU-FSU. Kan udvalget bakke om dette? 
 

Fase 7 afslutning      1 minut 
Procesfacilitatoren runder af og orienterer om, at alle de prioriterede forslag om tiltag 

sendes til FAMU-FSU’s arbejdsgruppe: 
 

o Forslag til tiltag på FAMU-FSU-niveau skal være grundlag for FAMU-FSU drøftelse af 
mulige fælles indsatser på fakultetsniveau.  

o Forslag til tiltag på LAMU-LSU-niveau og forslag til tiltag på individniveau vil blive 
samlet af arbejdsgruppen og delt imellem alle lokale udvalg på ARTS til inspiration for 

det videre lokale arbejde.  
 

 
Fase 8 (efter mødet) 

FAMU-FSU’s arbejdsgruppe indsamler forslag til tiltag fra alle fakultetets lokaludvalg og 

indstiller ”forslag til tiltag på FAMU-FSU-niveau” til videre drøftelse i FAMU-FSU den 11. 
oktober 2017.  

 
Forslag til tiltag på LAMU-LSU-niveau vil blive delt imellem alle lokale udvalg på ARTS til 

inspiration for det videre lokale arbejde. 



 

Spørgsmålskort 

Handlinger på Lokalt (institut eller center) niveau 

Hvad kan vores lokale 
ledelse gøre for at 
fremme den gode 
omgangstone /den 
interne kommunikation? 

Svaret noteres her:  
 
 
 

 
 
  



 
 

Spørgsmålskort 

Handlinger på fakultetsniveau 

Hvad kan vores fakultets 
ledelse gøre, for at 
fremme den gode 
omgangstone /den 
interne kommunikation 
(tiltag hvor det giver 
bedst effekt, at det 
kommer fra fak-led og 
hvor det ikke er muligt at 
handle på lokalt (institut 
eller center) niveau 

Svaret noteres her:  
 

 
  



 
 
 

Spørgsmålskort 

Handlinger på individniveau 

Hvad kan den enkelte 
medarbejder gøre for at 
fremme den gode 
omgangstone /den 
interne kommunikation 
(individuel handling) 

Svaret noteres her:  
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AARHUS UNIVERSITET 

 
 

Til formanden for LAMU-LSU 

 

Kære Ole 

 

FAMU-FSU’s arbejdsgruppe sender nu indspil til jeres lokale drøftelse af ”God om-

gangstone og kommunikation”. Formålet med drøftelsen er, at den skal være grundlag 

for udvalgets bidrag til FAMU-FSU’s videre arbejde med fælles tiltag på ARTS om 

”God omgangstone og kommunikation”.  

 

Baggrund for indsatsen god omgangstone og kommunikation 

I har allerede modtaget en mail (22. juni 2017) hvor FAMU-FSU’s arbejdsgruppe ori-

enterer om, at de lokale arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg skal sætte emnet på 

dagsordenen på et fællesmøde i de lokale udvalg inden 15. september 2017. 

  

Baggrunden for arbejdet med temaet er, at ”den psykiske arbejdspladsvurdering på 

Aarhus Universitet bl.a. viste, at omgangstonen nogle steder på universitetet opleves 

som hård. Måden, vi taler til og om hinanden på, er afgørende for vores oplevelse af, 

om vi føler os værdsat, hørt og respekteret. Det er afgørende faktorer for trivslen og 

effektivitet/produktivitet, og derfor kan det betale sig at arbejde bevidst med arbejds-

pladsens interne kommunikation; omgangstonen” (HAMU’s møde den 29. maj 2017 ) 

 

HAMU og Universitetsledelsen har besluttet, at alle områder skal arbejde med temaet 

god omgangstone og kommunikation. 

 

ARTS’ Psykiske APV har udpeget temaet ”God omgangstone og kommunikation” 

som indsatsområde i APV 2016 og FAMU- FSU har nedsat en arbejdsgruppe, som 

skal stå for operationaliseringen fakultetets indsats.  

 

Drøftelsen og afrapportering 

FAMU-FSU’s arbejdsgruppe har til opgave at inddrage de lokale udvalg i indsatsen. 

De lokale udvalg skal derfor komme med en række forslag til konkrete tiltag, som fa-

kultetet kan sætte i gang, og som kan få en mærkbar effekt på institutter og afdelinger 

og for de enkelte medarbejdere.   

 

De lokale udvalgs bidrag skal afrapporteres i ”Afrapporteringsskemaet” og sendes til 

arbejdsgruppen senest den 15. september 2017.  

 

Arbejdsgruppen fremlægger herefter forslag til drøftelse i FAMU-FSU den 11. okto-

ber 2017. Arbejdsgruppen vil blandt andet have fokus på, om der er et behov for at 

udarbejde en ”Code of conduct” på baggrund af udvalgenes forslag.  

 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Arbejdsmiljoe/HAMU_AAMU_FAMU/Referat_HAMU_290517_endelig.pdf
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AARHUS UNIVERSITET 

Fokuspunkter 

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i dens kommissorium besluttet, at drøftelsen 

af god omgangstone skal afdække omgangstonen /kommunikationen i relationerne 

imellem alle medarbejdergrupper: (leder/medarbejder, VIP-VIP, VIP-TAP, TAP-TAP, 

VIP/TAP-studerende) – og ud fra forskelle i køn, alder/anciennitet, etnicitet og sprog. 

Den skal inddrage digitale platforme uden at glemme andre fora (fx møder og offent-

lig debat). Som baggrund for diskussionen vedlægges endvidere nogle fokuspunkter, 

som gruppen forventer indgår i diskussionen. 

Som inspiration til drøftelsen medsender arbejdsgruppen derfor: 

 Fokuspunkter, som gruppen har udarbejdet på baggrund af gruppens kommissori-

um 

 Arbejdsgruppens kommissorium 

 Aarhus Universitets normer for det daglige arbejdsliv 

 

Processen i de lokale udvalg 

De lokale udvalg har metodefrihed, blot der afrapporteres i det vedlagte skema. Som 

et bud på, hvordan drøftelsen kan foregå, vedlægges der til inspiration en procespakke 

bestående af:  

 

 Procesguide   Skematisk præsentation af processen 

 Procesinstruktion  Instruktion til proceslederen 

 Forberedelsesspørgsmål Det enkelte udvalgsmedlems case-eksempler  

 Spørgsmålskort  Redskab til dialog på mødet 

 Afrapporteringsskema Udvalgets bidrag som sendes til arbejdsgruppen 

 

Udvalget har som bundet opgave at indsende Afrapporteringsskemaet. Udvalget kan 

vælge at anvende procesværktøjerne til at kvalificere den lokale drøftelse. Som støtte 

til den lokale drøftelse kan udvalget rekvirere hjælp til at gennemføre selve processen, 

hos AU-HR. 

 

Arbejdsgruppen ser frem til at modtage udvalgenes forslag til konkrete tiltag i afrap-

porteringsskemaet senest den 15. september.  

 

 

 

Hvis der er spørgsmål til opgaven eller materialet, eller ønsker udvalgene hjælp til 

processen er I velkomne til at henvende jer til udviklingskonsulent Martin Keis Kri-

stensen, AU-HR, mkk@au.dk, tlf. 93 50 85 57 

 

På arbejdsgruppens vegne 

 

Institutleder, dr.phil. Per Stounbjerg 

Institut for Kommunikation og Kultur 

 

mailto:mkk@au.dk
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Mødedato: Besøg hos Randers Kommune den 21. august 
Mødested: Randers Kommune 
Mødeemne: Reduktion af sygefravær 
 
Deltagere: Arbejdsgruppe ACA samt deltagere fra projektgruppen i Randers Kom-
mune 
 
 
 

Rå-noter fra møde med Randers Kommune om reduk-
tion af sygefravær 
 
Projektets faser 

1. Analysefasen, myter og fakta (interviews), spørgeskemaer til at afdække myter, 
hvem er mest syge, tror man - højtuddannede, ikke uddannede? 

2. Arbejdsgrupper, ambassadører- flere parter forskellige, ca. 150 personer involveret 
3. Hvad er årsagen til fravær 
4. 2 årlige arbejdsgruppemøder- afsluttes med en konference 
5. Udveksler ideer og erfaringer – hver enkelt arbejdsplads fortæller om, hvordan de 

har håndteret det, rød, gul, grøn, tipskuponer 
6. Visionsfasen, udviklingsfasen, implementeringsfasen, evalueringsfasen 
7. Nu i fastholdelsesfasen 

 
Hvad er sygefravær: 
Skændes med manden natten lang 
Køre på sygehuset for sin gamle mor 
Forskellige måder og holdninger, meget store forskelle 
 
Processen- tiltag og værktøjer 
Op på personalemøder- synliggøre og diskutere, hvad er ok.  
Vinkel: akutdag- hvem skal betale. Ok at sige, at man ikke kan komme i dag og derfor ikke 
melder sig syg uden rigtigt at være det.  
Barn syg- ofte kvinderne, hvorfor egentlig. Tage med hjem i privaten og italesætte. Kultur.  
At arbejde 60-70% er også ok, samme omkostning som afløser, der ikke har erfaring.  
Der skal skabes plads til denne nye kultur.  
Opererer med langtidsfriske som begreb 
Syg fra arbejdsopgaven- ikke arbejdspladsen 
Stille opstart efter sygdom 
Dialogen er vigtig- hvornår betaler man selv 
Sygdom er sygdom 
Der går sport i det- hænge op på opslagstavlen, hvor mange sygedage har XXX haft, alle 
kender søjlerne 
Manglende kompetencer hos lederne til de svære samtaler. 3 dage kursus med psykolog 
Redskaber mangler hos nogle ledere. 
Ændre opgaver hos nogle medarbejdere - bedre opgavematch 
System SD løn føder data 
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Rapporter hver måned- der dykkes ned i detaljerne 
Nogle har følt sig forfulgt, kontrolleret mv. Hvordan ændre deres mind-set? 
Tage det op på interne personalemøder. Det er oftest lederen der står for møderne.  
Vigtigt med gode ambassadører 
Italesættelse er fælles problem, ikke ledelsesproblem 
Konflikter? I stedet for passe på hinanden, bekymre sig for hinanden, god dialog. Jeg 
synes at du hænger lidt med næbet? Er der noget vi /jeg kan gøre.  
Førhen opgjort i procent- nu i kalenderdage- 28 dage i gnm. pr. år. Mere vedkom-
mende med antal dage end procenter.  
Fejre succeser- f.eks. når sygefraværet er faldet, en uge, hvor ingen har været syge 
 
Oversigter 
Sygedage, kalenderdage, sorteret efter hvor mange sygedage på afdelingsniveau. 
Kort og langt fravær skelnes der mellem 
Identificere klatsyge 
De røde tal – fokus 
Italesættes som omsorgsstatistikker 
 
Mål og fastholdelse 
Første delmål 16 dage 2016 
Andet delmål 13 dage 2018 
Hjemmearbejdsdage- nemmere når man ikke er i rengøringen eller er sundhedsassistent, 
men det er betingelserne, og dem kan vi ikke ændre. 
Udegrupper har mere fravær og det er jo ok, de har andre betingelser. 
 
Først sås en stigning og så kom faldet. Nu gælder det fastholdelse. Få medarbejdere hurti-
gere tilbage på arbejdspladsen, deltidssyge f.eks.  
Delvis syg er til gengæld steget, men sammenlagt en væsentlig ændring 
Efter 3 måneder med depressioner og stress, kan det være meget svært for den enkelte med-
arbejder at komme på job igen- derfor tidligere fokus på dialog og aftaler, måske kan ved-
kommende komme forbi til en kop kaffe i første omgang, måske blot arbejde få timer- lidt er 
bedre end ingenting. Vigtigt bare at have en tilknytning til jobbet under sygdomsforløb.  
Ambitionen er 13 dage i 2018. Esbjerg har været på 12,8 og startede i 2012. 
Fokus fokus fokus- ellers lever sygefraværet sit eget liv 
Lav visuelle gode visninger- røde baggrunde, sørgerande mv.  
De som performer, har måske ikke så stort problem, så ikke nødvendigvis arbejde med tal-
lene her. Kun gøre det, når det giver mening.  
Hele tiden 12 måneder tilbage- ikke kun året eller kvartalet 
Arbejdsgrupper er TR, leder, 2-3 stykker pr. arbejdsplads. Tager det op på personalemøder 
med spørgeskema, hvornår melder du sig syg. Find gode eksempler og analyser. Typisk om-
kring 8 i en arbejdsgruppe.  
Pengepræmie på 25.000 kr. til en fest til de, som lå rigtig lavt og havde rykket sig flot 
Optimal visning af data kræver, at man er min 10 medarbejdere i en gruppe helst- nemmere 
at gemme sig i store afdelinger og mere sårbart, hvis én er langtidssyg i små enheder.  Flex 
jobbere tæller med og de områder, som har mange her, har højere fravær tit. Kigge på hvor-
for en flexjobber er mere syg, måske skal der ændres i opgaver, ordninger. 
Lederne er blevet dygtigere og bedre til at tage samtalerne, har nu ”værktøjskasse” og holder 
ved behov møder med jurister og jobcenteret- alle spiller bedre sammen. 
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Tilbud- ”godt i gang”, advis efter 3-4 dages fravær. Efter 14 dage kan evt. psykologer 
tilknyttes. Leder skal tage stilling. Fraværssystem sendte tidligere ”pop op” ved 5 syge-
perioder over et år, men alt for sent, nu pop op efter tre sygeperioder. Pop up sker au-
tomatisk via system, som er sat op til det 
Alle ringer til arbejdspladsen på 1. sygedag og melder sig syg- hvis ikke kontaktes den 
syge af sin leder- uanset hvilken dag og tid på døgnet- også juleaften. Samtale påkrævet 
på 1. sygedag med leder. Er man syg i weekenden, kaldes man til samtale mandag. Nu 
næsten ikke eksisterende sygefravær lørdag, søndag og glade medarbejdere i weeken-
den.  
Dykke ned i, hvad der gælder for den enkelte arbejdsplads. Et sted var 2 sygedage i dec. 
normalt.  
Opbakning fra FOA og i det hele taget. Ingen sager haft med at medarbejdere føler at 
der gås for tæt på. Generelt er de nye tiltag blevet taget godt imod. 
Statistik hver måned på en given dag. Direktøren er med ind over og alle kigger med 
hver måned.  
Hvordan præsentere for medarbejdere: Præsentation for ledere og TR først, herefter 
analysere og derefter opstartskonference med konsulent. Arbejdsgrupper oppe og for-
tælle om årsager til deres fravær, mange gode ambassadører til at hjælpe med at skabe 
den positive vinkel.  
Styregruppe nedsat. 
Der kigges også på: Hvad gør de langtidsfriske- hvad kan man lære af dem.  
Ved barn syg- opfordres til evt. at komme ind på job et par timer, når manden kommer 
hjem.  
Lægerne også vigtig rolle. MEN det er medarbejderen selv, der sygemelder sig. Anbefale 
bare en kop kaffe, komme lidt på job, et par timer, følge op, dynamisk plan, mulighedser-
klæring  
Sætte hurtigt ind med tiltag og ikke bare lade folk gå- 3-4 måneder væk, disse kommer me-
get i farezonen. Vi skal spørge mere præcist til, hvorfor syge er syge.  
 
Resultat/effekt 
God investering at finde ressourcer til opgaven. Mange samtaler spares og antal sygedage 
mindskes. Sygefravær koster mange kr. på bundlinjen- herunder tid og ressourcer til på at 
finde afløsere.…så mange penge at spare og rigtig meget vundet- også på trivselssiden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Sygefraværsindsats i 
Randers Kommune
Besøg af Århus Universitet, den 21. august 2017



Dagsorden:

 Hvordan blev indsatsen iværksat?

 Hvad er indholdet i indsatsen, og hvilke faser har vi været igennem?

 Hvordan arbejder vi med indsatsen i vores organisationen?

 Hvilke resultater har indsatsen vist?

 Hvordan er indsatsen blevet modtaget? 



Hvordan blev indsatsen iværksat?

 Delegation til Esbjerg januar 2015
 ”Gør som Esbjerg”

 Oplæg ved AM-gruppen, projektleder i Esbjerg, praksislæge

 Kunne se potentialet i deres indsats

 Hyrede samme konsulentfirma og samme koncept 



Indholdet i indsatsen:

 5 faser – første fase er analysefasen
 Gøre op med myter og fakta

 Opstart af arbejdsgrupper – ”uddanne ambassadører”

 Hvad er årsagen til sygefravær og hvad virker på den 
enkelte arbejdsplads

 2 årlige arbejdsgruppemøder samt konferencer

 Udveksler erfaringer og idéer

 Øvrige faser: Visionsfasen, udviklingsfasen, 
implementeringsfasen og evalueringsfasen.

 Nu i fastholdelsesfasen



Hvordan arbejder vi med indsatsen i vores organisation:

 Essensen er, at man skal finde årsagen til sygefravær på hver 
enkelt arbejdsplads, og gøre noget ved det
 Dårligt arbejdsmiljø løses ikke ved at spritte håndtag af
 Hvad er sygefravær – hvornår sygemelder man sig?
 Har brug for fri – hvem skal betale?
 Syg fra arbejdsopgaven – ikke fra arbejdspladsen

 Opgøre sygefraværet i dage i stedet for procenter

 Arbejdsgrupperne har udvekslet idéer og givet inspiration

 Alle arbejdsgrupper har deltaget ved input til konference efter 
hver fase

 Fejrer succeser

 Laver benchmarking mellem afdelingerne



Fravær alle områder 12 måneder bagud fra juli 2017

Afdelinger Kalender-
dage Ansatte

Gns.
kalenderdage

Kort fravær Langt fravær
Flere dage  

(ansat) ved "13 i 18" 
Omr SYD Distrikt Kristrup-Vorup 1.739 44,5 39,1 5,35 33,73 1161
Omr NORD Tekniske servicemedarbejdere 276 7,89 35,0 1,14 33,85 174
Omr NORD Træningshøjskolen 369 11,14 33,1 4,58 28,54 224
Omr NORD Spentrup - Møllevang Fritvalg 1.504 51,91 29,0 11,58 17,39 829
Omr SYD Distrikt Dragonparken 1.012 35,1 28,8 14,79 14,04 556

Omr VEST SOSU hjælperelever 917 31,81 28,8 9,68 19,14 504
Omr VEST Borupvænget mobil m/assistenter 1.311 49,91 26,3 10,88 15,39 662
Plejecenter Solbakken 1.024 40,75 25,1 8,27 16,86 494
Omr VEST Langå mobil dag 381 15,28 24,9 8,97 15,97 182
Omr NORD Aldershvile 307 13,39 22,9 11,8 11,13 133
Omr VEST Kollektivhuset mobil m/assistenter 871 40,36 21,6 14,02 7,55 346

Omr NORD Møllebo - Rækkehusene 579 26,91 21,5 10,29 11,22 229
Omr VEST Kildevang 1.213 60,37 20,1 9,09 11 428
Omr SYD Vorup plejehjem 788 40,35 19,5 10,71 8,82 263
Omr SYD Distrikt Paderup-Assentoft 774 39,94 19,4 9,76 9,61 255
Omr NORD Sygeplejersker 867 44,96 19,3 7,21 12,08 282
Omr SYD Distrikt Lindevænget 639 33,73 18,9 11,92 7,03 200
Omr NORD Øster Tørslev - Havndal Fritvalg 647 35,2 18,4 8,44 9,94 189
Omr VEST Ernæring 487 28,21 17,3 5,07 12,2 120
Madservice Kronjylland 883 52,12 16,9 6,37 10,57 205
Omr VEST Mobil nat 326 19,68 16,6 12,29 4,27 70
Omr NORD Ernæring 445 26,95 16,5 2,93 13,58 95
Omr SYD Tirsdalen 677 44,08 15,4 5,58 9,78 104
Omr NORD Bakkegården 610 40,01 15,2 5,35 9,9 90
Omr SYD Thors Bakke 306 20,48 14,9 5,52 9,42 40
Omr SYD SOSU-hjælperelever 441 30,81 14,3 10,81 3,51 41
Omr SYD Hospice Randers 209 14,76 14,2 11,65 2,51 17
Omr SYD Gudenåcentret 588 47,32 12,4 10,31 2,11
Omr VEST Terneparken 622 50,07 12,4 8,55 3,87
Omr VEST Borupvænget 958 77,8 12,3 7,15 5,17
Omr NORD SOSU-hjælperelever 311 26,51 11,7 10,37 1,36
Omr NORD Træning og aktivitet 521 45,36 11,5 7,08 4,41

SOSU Assistentelever 784 69,97 11,2 6,6 4,6
Omr SYD Svaleparken 441 39,69 11,1 3,55 7,56
Omr NORD Bakkegården-Rosenvænget Fritvalg 568 54,66 10,4 8,76 1,63
Omr NORD Landsbyen Møllevang 460 45,53 10,1 5,03 5,07
Omr SYD Kristrupcentret 212 21,08 10,1 10,06 0
Omr NORD Rosenvænget 522 51,95 10,1 7,82 2,23
Omr NORD Center Dronningborg 266 26,95 9,9 8,57 1,3
Omr SYD Træning og aktivitet 423 43,09 9,8 5,25 4,57
Omr VEST Kollektivhuset 963 98,02 9,8 5,74 4,08
Omr VEST Mobil aften 364 37,9 9,6 8,44 1,16
Omr NORD Åbakken 445 47,28 9,4 5,01 4,4
Omr NORD Nat inde 216 23,6 9,2 9,15 0
Omr NORD Dronningborg-Harridslev 313 36,3 8,6 7,05 1,57

Randers Kloster 592 69,94 8,5 6,28 2,22
Omr SYD Tekniske servicemedarbejdere 50 6,67 7,5 0,75 6,75
Omr VEST Træning og aktivitet 249 35,85 7,0 4,57 2,37
Omr VEST Sygeplejersker 196 29,85 6,6 6,57 0
Omr SYD Sygepleje 161 32,13 5,0 5,01 0
Omr VEST Fårup 93 19,16 4,9 4,85 0
Omr SYD Ernæring og cafe 135 31,02 4,4 4,35 0
Hjælpemiddelhuset 86 20,25 4,3 4,25 0
Omr NORD Administration 45 10,66 4,2 4,22 0
Omr VEST Tekniske servicemedarbejder 17 5,36 3,2 3,17 0

Omr VEST Ledelse m.m. 45 14,75 3,1 3,05 0
Omr SYD Lindevænget 146 51,38 2,8 2,39 0,45
Omr SYD Administration 19 7 2,7 2,71 0
Omr SYD Ledelse m.m. 31 19,58 1,6 1,58 0
Omr NORD Spentrup Ældrecenter 24 16,61 1,5 1,45 0
Omr VEST Administration 11 8,08 1,4 1,36 0
Omr NORD Ledelse m.m. 24 19 1,3 1,26 0
Omr SYD Løntilskud 0 0,38 0,0 0 0

Sum 30.503 2.141 14,2 7.894 



Fravær alle områder 12 måneder bagud fra juli 2017

Afdelinger Kalender-
dage Ansatte

Gns.
kalenderdage

Kort fravær Langt fravær
Flere dage  

(ansat) ved "13 i 18" 
Omr SYD Distrikt Kristrup-Vorup 1.739 44,5 39,1 5,35 33,73 1161
Omr NORD Tekniske servicemedarbejdere 276 7,89 35,0 1,14 33,85 174
Omr NORD Træningshøjskolen 369 11,14 33,1 4,58 28,54 224
Omr NORD Spentrup - Møllevang Fritvalg 1.504 51,91 29,0 11,58 17,39 829
Omr SYD Distrikt Dragonparken 1.012 35,1 28,8 14,79 14,04 556
Omr VEST SOSU hjælperelever 917 31,81 28,8 9,68 19,14 504
Omr VEST Borupvænget mobil m/assistenter 1.311 49,91 26,3 10,88 15,39 662
Plejecenter Solbakken 1.024 40,75 25,1 8,27 16,86 494
Omr VEST Langå mobil dag 381 15,28 24,9 8,97 15,97 182
Omr NORD Aldershvile 307 13,39 22,9 11,8 11,13 133
Omr VEST Kollektivhuset mobil m/assistenter 871 40,36 21,6 14,02 7,55 346
Omr NORD Møllebo - Rækkehusene 579 26,91 21,5 10,29 11,22 229
Omr VEST Kildevang 1.213 60,37 20,1 9,09 11 428
Omr SYD Vorup plejehjem 788 40,35 19,5 10,71 8,82 263
Omr SYD Distrikt Paderup-Assentoft 774 39,94 19,4 9,76 9,61 255
Omr NORD Sygeplejersker 867 44,96 19,3 7,21 12,08 282
Omr SYD Distrikt Lindevænget 639 33,73 18,9 11,92 7,03 200







Status på APV- 3. kvartal 2017.  

 

Til formændene for LAMU og LSU / LSAU på ARTS.  

 

Kære [Arne/Ole/Per/Claus/Bjarke…]  

 

FAMU og FSU har et stort fokus på, hvordan tiltagene i APV’erne – både psykiske og fysiske - bliver omsat i 

konkrete handlinger og forandringer.  Det er blandt andet derfor, at der er nedsat en følgegruppe til fakultets 

APV-arbejde. 

 

Psykiske APV 

En række af de tiltag som FAMU-FSU har defineret i APV’en skal enten være afsluttet eller den primære 

aktivitet i tiltaget være planlagt til at finde sted inden udgangen af udgangen af 3. kvartal 2017. Tiltagene er 

gældende for hele fakultetet og har dekanen som ansvarlig – ofte i samarbejde med institutlederne, og 

dermed med de lokale udvalg. Tiltagene lever dog ikke uden, at der i de lokale udvalg (LAMU-LSU eller 

LSAU) bliver sat konkrete initiativer i gang for enten at støtte op om de centrale tiltag eller formulere lokale 

konkrete tiltag som giver mærkbare forandringer. 

 

FAMU-FSU ønsker en status på, hvordan de aktuelle tiltag er blevet taget imod og omsat til konkrete 

handlinger og dermed mulige forandringer inden for de lokale udvalgs område.  

 

De lokale udvalg bedes derfor drøfte, hvordan de aktuelle tiltag er blevet behandlet inden for deres område, 

og give en status på tiltagenes lokale behandling i vedlagte skema. Skemaet skal være sendt til FAMU-FSU 

den 15. september 2017. 

 

I skemaet er der tre kolonner, som udvalget bedes forholde sig til: 
1. Lokal indsats /aktivitet - I hvilket omfang har I omsat tiltaget i fakultetshandlingsplan til en lokal 

handling. Eller har I et tilsvarende lokalt tiltag?  
Her kan udvalget tage afsæt i, hvordan man har forstået det centrale tiltag og i hvillet omfang det har 
givet anledning til konkrete handlinger.  

 
2. Oplevet effekt - Hvordan oplever medarbejderne inden for udvalgets område effekten af tiltaget? Er 

medarbejderne bekendt med tiltaget? 

Den oplevede effekt skal ikke afstedkomme større undersøgelser blandt de ansatte. De tillidsvalgte 

medarbejdere (TR og AMR) samt lederne forventes at have en så tæt kontakt med medarbejderne, at det 

samlede udvalg har en sikker fornemmelse for effekterne, gerne illustreret med eksempler på ændret 

adfærd eller ændrede procedurer/arbejdsgange eller praksismetoder.  
 
3. Den gode historie - Er der oplevelser eller reaktioner på tiltaget der haft en særlig positiv effekt? 

Er der særlige lokale aktiviteter inden for de enkelte tiltag som udvalget vil fremhæve som positivt 
forandrende for det psykiske arbejdsmiljø.  

 

Det er vigtigt at understrege, at tilbagemeldingen ikke er en større undersøgelse, men et forsøg på at opnå en 

viden om, i hvilket omfang de centrale initiativer er ”nået ud” til de lokale udvalg og arbejdsmiljøgrupper. Og 

særligt er det vigtigt at have fokus på, om der er sket reelle forandringer inden for hvert tiltag.  

 

I tilbagemeldingsskabelonen er indsatsområdet  ”Omgangstone og Adfærd” udeladt, idet der er nedsat en 

særlig arbejdsgruppe under FAMU-FSU som arbejder med konkrete tværgående tiltag.  

 

 

Fysisk APV 



Udvalgene bedes desuden drøfte hvordan man lokalt har forholdt sig til følgene 4 temaer vedrørende det 

fysiske arbejdsmiljø og give en kort skriftlig status på temaerne senest den 15. september 2017. 

 

Rygning  

Lov om røgfrie arbejdsmiljø er implementeret overalt. Der er dog lejlighedsvis lokale udfordringer med, at 

der ryges i umiddelbar nærhed af indgangen til bygninger eller at der ryges i områder, hvor røgen blæser 

direkte ind på kontorer og i undervisningslokaler (hvor vinduerne er åbne i sommerhalvåret). Skal lokale 

tiltag til at regulere dette problem støttes af tiltag på fakultetsniveau? 

 

Flytning  

I forbindelse med flytning af arbejdspladser (afdelinger/Institutter etc.) imellem forskellige lokationer er det 

vigtigt med en klar koordination imellem ledelserne på de arbejdspladser der er berørt af flytningerne. Det 

gælder i form af at sikre et godt arbejdsmiljø (fysiske forhold, trivsels, psykisk arbejdsmiljø) før, under og 

efter flytningen. Ligeledes gælder det evt. ”gamle” arbejdsmiljøudfordringer med bygninger og indretning, 

hvor der kan være behov for et øget fokus på kvalificeret overlevering imellem arbejdsmiljøorganisationerne 

på de respektive arbejdspladser.  

 

Anvendelse af fælles faciliteter imellem institutterne  

Når flere arbejdspladser anvender de samme faciliteter, har arbejdsmiljøorganisationen til opgave at 

koordinere den forebyggende arbejdsmiljøindsats imellem arbejdspladserne. Eksempelvis fælles kantiner, 

undervisningslokaler og mødefaciliteter, sekretariater. 

 

Ph.D’eres fysiske arbejdsforhold 

I forbindelse med udløb af Ph.D-aftalerne, er det uklart hvordan Ph.D’ere som fortsat arbejder på 

afhandlingen er tilknyttet deres afdeling og herunder hvordan de er stillet i forhold til adgang til 

kontorarbejdspladser.  

 

Vi takker på forhånd for samarbejdet 

På følgegruppens vegne 

Bjarke Paarup – Formand.  

 

 



FAMU – FSU ARTS. Psykisk APV 2016. 
 

 

 

APV TILBAGEMELDINGSSKEMA Q3 – 2017 

 

FAKULTETSNIVEAU (FAMU-FSU) INSTITUT- / CENTERNIVEAU (LAMU-LSU/LSAU) 

Tema Fakultetstiltag 
Som beskrevet i Fakultetets handlingsplan. 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
De konkrete handlinger, som fakultetsledelsen 
har sat i gang siden starten af 2017. 

Lokal indsats /aktivitet 
I hvilket omfang har I omsat tiltaget i 
fakultetshandlingsplan til en lokal 
handling. Eller har I et tilsvarende 
lokalt tiltag 

Oplevet effekt  
Hvordan oplever medarbejderne 
inden for udvalgets område effekten 
af tiltaget. Er medarbejderne bekendt 
med tiltaget?  

Den gode historie 
Er der oplevelser eller reaktioner på tiltaget 
der haft en særlig positiv effekt.  

FOREBYGGELSE AF STRESS 
Lokal indsats /aktivitet Oplevet effekt  

 
Den gode historie 
 

Karriereveje og trivsel 
for Ph.d.er 

”På fakultært niveau ydes en særlig indsats 
for Ph.d.er, jf. AU’s generelle Ph.d. 
karrierevejledning” (Psykisk APV 
handlingsplan 2016) 
Ansvarlig: Ph.d. skoleleder og Ph.d. 
udvalget 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
Karrierevejledning og trivsel er blevet sat i fokus 
på forskellig måde i de enkelte ph.d.-programmer 
med 7 konkrete initiativer på området.  
1. Nyt ph.d.-kursus, med arbejdstitlen “doctoral 

training 
2. Shut-up-and-write kurser  
3. ’Lunch meetings’ med fokus på de nævnte 

ting i APV’en          
4. Skriveprocesser (løsning: skrivekurser, 

sparring mv.) 
5. Pædagogisk kursus 
6. Flere karriereplanlægningsevents er på vej i 

efteråret 2017-05-10 
7. Formaliseret mentorordning for udenlandske 

ph.d.ere.  
 

   

ARBEJDSBELASTNING 
Lokal indsats /aktivitet Oplevet effekt  

 
Den gode historie 
 

Koordinatorers 
arbejdsforhold 
 

Afklaring af mandat, opgaver og 
ansvarsfordeling ved koordinering af 
uddannelse og andre særlige funktioner. 
Ansvarlig: Dekanen og institutlederne 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
I forbindelse med aftalen om afdelingslederes… er 
det også aftalt hvordan overgangsordningen for 
uddannelseskoordinatorer skal administreres.  
Der henvises i øvrigt til ”Aftale om 
timekompensation og tillæg m.m. for 
afdelingsledelse på Arts 
 
 

   

Arbejdstid og time-

honorering 
 

Den daglige ledelse har ansvaret for – i 
samarbejde med medarbejderne – at sikre 
overensstemmelse mellem VIP/TAP-
opgaver og timehonorering jf. 
gældende/revideret arbejdstidsaftale, idet 
ledelsen samtidig klart markerer, at ingen 
medarbejder forventes at lægge mere 
arbejde i en opgave, end den honoreres 
for. 
Ansvarlig: Dekanen og institutlederne 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
Der forhandles p.t. om en revision af VIP-
arbejdstidsaftalen. En nye aftale forventes at 
kunne få virkning fra F2018.  

   

GOD LEDELSE I DAGLIGDAGEN 
Lokal indsats /aktivitet Oplevet effekt  

 
Den gode historie 
 

Forebyggelse af stress: Afdelingslederens personaleansvar i 
forbindelse med Ph.d.ers 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
Dekanen har orienteret FAMU-FSU om at ARTS’ 

   

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Lokalaftaler/ARTS_afdelingsledere_ikraft_01092016.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Lokalaftaler/ARTS_afdelingsledere_ikraft_01092016.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Lokalaftaler/ARTS_afdelingsledere_ikraft_01092016.pdf


arbejdsbelastning, stress mv., herunder 
Ph.d.-vejlederens eventuelle rolle, skal 
tydeligt kommunikeres. 
Ansvarlig: Dekanen (institutlederne) 

ledelsesforum har fået præsenteret og drøftet 
ledernes rolle, ansvar inden for 
arbejdsmiljølovgivningens rammer og AU’s 
personalepolitik på lederseminar ultimo marts 
2017.  
 

Medarbejderinklusion 
ved drøftelse af 
organisation, strategi 
mv. 

”Fakultetsledelsen fremlægger 
retningslinjer for, hvordan de forskellige 
medarbejdergrupper skal inddrages ved 
f.eks. forberedelse af bemandingsplan og 
dermed sammenhængende drøftelser af 
stillingsbesættelser, eller ved drøftelser af 
fagmiljøets strategiske og organisatoriske 
forhold mv., så der sikres ensartet 
gennemførelse af AU-ledelsens 
beslutninger af 22/10 2014 vedr. 
inddragelse af medarbejdere” (Psykisk APV 
handlingsplan 2016). 
Ansvarlig: Dekanen (Fakultetsledelsen) 
 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
FAMU - FSU har drøftet medarbejderinklusion med 
afsæt i dokumentet ”Ansættelser ved Arts – opfølgning 
på AU proces, 1. december 2014”, som er en ramme 
om ansættelsesprocedurerene, med mulighed for at 
inddrage lokale hensyn i procedurerne. Hvis der er 
udfordringer med l inddragelse i forhold til de fælles 
principper i notatet skal de lokale udvalg meldte tilbage 
FAMU-FSU herom. 
 

   

ANERKENDELSE – KOLLEGIALT OG FRA LEDELSEN 
Lokal indsats /aktivitet Oplevet effekt  

 
Den gode historie 
 

Styrkelse af samarbejde 
og kollegialt fællesskab 
gennem fysisk 
organisering 
 

Hvert LAMU-LSU udarbejder politik for 
fysisk organisering af medarbejdere med 
henblik på, at medarbejderplacering og 
kontorforhold bidrager positivt til det 
faglige miljø ved at stimulere samarbejde, 
vidensudveksling, kollegialt fællesskab og 
inklusion på tværs af stillingskategorier, 
samt at tildelingen af kontorarbejdsplads er 
gennemskuelig og retfærdig. 
Ansvarlig: Dekanen (institutlederne) 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
Fakultetsledelsen har drøftet problematikken og 
har foranlediget at Arts bygningsservice har 
udarbejdet et notat om disponering af lokaler på 
Arts.  
 

Notat vedr. 
Esksisterende praksis for disponering af lokaler på Arts - 2017-01-12.pdf

 

   

Sprogpolitik ”Fakultetsledelsen indsamler eksempler på 
best-practice fra institutter og afdelinger, 
vedrørende sprogpraksis i forhold til møder, 
mailkorrespondance mm. Indsamlingen 
sker i perioden 1. december 2016 til 1.april 
2017. FAMU-FSU gør status på de 
indkomne praksiseksempler og med afsæt i 
status, beslutter FAMU-FSU, hvilke 
indsatser der skal sættes i værk med 
henblik på bedre inklusion og integration af 
medarbejdere med dansk som 
fremmedsprog, herunder retningslinjer for 
sprogvalg ved møder, referater/vigtige 
dokumenter mv.” (Psykisk APV 
handlingsplan 2016). 
Ansvarlig: Dekanen (institutlederne) 

Status på fakultetstiltag pr. 1. juli 2017 
LAMU’er og LSAU på Arts har orienteret FAMU om lokal 
praksis og lokale udfordringer i maj 2017. De lokale 
udvalg fortsætter med at have fokus på proble-
matikken og justerer praksis efter de aktuelle behov.  
FAMU-FSU orienterer sig efter tiltag på AU-niveau og 
på institutniveau, og drøfter indsatsområdet på det 
kommende fællesmøde den 11. oktober 2017 med 
henblik på at definere, om der er behov for 
fakultetsfælles initiativer.  
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Sagsfremstilling 

Dato: d. 7. september 2017 

Side 1/1 

 

Mødedato: Den 7. september 2017 

Møde: LSU/LAMU fællesmøde 

Punktejer: Ole Jensen 

 

 

Beslutningspunkt (sæt kryds)  

Drøftelsespunkt (sæt kryds) x 

Meddelelsespunkt (sæt kryds)  

  

Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne  

Reduktion af sygefravær i ACA 

Indstilling 

Det indstilles, at LSU/LAMU drøfter, hvordan en reduktion af sygefravær i ACA kan opnås, herunder giver 

tilslutning til, at der nedsættes en projektgruppe med repræsentanter fra LSU/LAMU og evt. AU HR til 

udarbejde forslag til mål, visioner og proces.  

Sagsfremstilling 

En arbejdsgruppe med repræsentanter LSU, LAMU og AR HR var den 21.8. på besøg i Randers Kommune 

og hørte om deres arbejde med at reducere sygefraværet. Projektet har kørt i et par år og har været medvir-

kende til at mindske sygefraværet i betydeligt omfang.  

Kommunikation 

 

Involvering 

Medarbejdere og faglige organisationer i ACA. Der er desuden et behov for hjælp fra AU HR for at kunne 

forbedre de nuværende muligheder for fraværstatistik. 

Tidsfrist 

Det forventes, at arbejdsgruppen til næste LSU/LAMU møde den 7. december kan præsentere et oplæg til 

arbejdet i ACA, herunder en afklaring af, hvordan rapporteringsarbejdet på sygefraværsområdet fortsæt-

tes.  

Bilag 

Rå-noter fra besøg hos Randers Kommune den 21. august 2017 

Slides, som blev præsenteret af Randers Kommune under mødet 
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Datagrundlag
Datagrundlaget – antal ansatte, antal sygedage og de ansattes indplacering på enheder – er baseret på oplysninger fra 
AUHRA. 

Antal ansatte
Antal ansatte dækker over antallet af entydige månedslønnede ansatte (identifikation ved CPR-nummer)- herunder elever. 
Stundentermedhjælpere er ikke medregnet. 
Antal ansatte adskiller sig hermed fra optællingsmetoder som årsværk, ansættelsesbrøk mv. 

Sygedage
Sygedage omfatter fraværstyperne: Sygdom, Graviditetsbetinget sygdom, arbejdsskade, delvis syg nedsat tid, delvis syg 
opgavefritagelse, sygdom §56 refusion.
Sygedage er opgjort som arbejdsdage og ikke som kalenderdage. Sygedage i weekenden er hermed ikke medtaget.
Sygedage for ansatte, der ikke har en fuldtidsstilling (37 timer pr. uge), er medtaget som hele dage (100 %).
Sygedage, der ikke er registreret som 100 % fravær, er medtaget med den angivne fraværsprocent.  
Sygedage for ansatte med Socialt Kapitel – fx fleksjobbere – er medtaget.

Langtidssygemeldt
Defineres som fravær med en varighed af mere end 21 arbejdsdage. 

AU SYGEFRAVÆR



Arts IT-Support Arts
Kommunikation Arts Studier

Arts Ph.d.- og
Internationalise

ring
Arts HR BSS Økonomi Arts

Bygningsservice ACA total

Q2- 2016 uden langtidssyge 3,1 0,6 2,3 1,4 2,3 1,7 2,0 2,0
Q2- 2016 med langtidssyge 3,1 0,6 2,9 1,4 2,3 1,7 3,0 2,7
Q2- 2017 uden langtidssyge 1,3 0,9 2,1 1,2 1,6 0,7 1,1 1,5
Q2- 2017 med langtidssyge 1,3 0,9 3,2 1,2 1,6 1,0 2,7 2,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5
G

nm
. a

nt
al

 d
ag

e 
pr

. m
ed

ar
be

jd
er

Sygefravær Q2 2016 og Q2 2017 i ACA uden og med langtidssyge (<21 dage)

Samlet set er 
sygefraværet for ACA 
faldet med ½ dag, hvis 
man sammenligner Q2 i 
år med Q2 sidste år.  
Dette gælder både inkl. 
og ex. langtidssyge.

Kigger man afdelingsvis, 
er der en lille stigning i 
antallet for Arts 
Kommunikation og Arts 
Studier



Arts IT-Support Arts
Kommunikation Arts Studier

Arts Ph.d.- og
Internationalise

ring
Arts HR BSS Økonomi Arts

Bygningsservice ACA total

Q1- uden langtidssyge 3,4 1,1 2,8 1,9 0,7 1,8 3,2 2,6
Q1-med langtidssyge 5,0 5,4 4,0 1,9 0,8 6,6 5,3 4,1
Q2- uden langtidssyge 1,3 0,9 2,1 1,2 1,6 0,6 1,1 0,7
Q2- med langtidssyge 1,3 0,9 3,2 1,2 1,6 1,0 2,7 2,3
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Gnm. sygefravær Q1 og Q2 2017 i ACA uden og med langtidssyge (<21 dage)

Samlet set er 
sygefraværet faldet fra 
Q1 til Q2 med 
undtagelse af Arts HR, 
hvor det er steget en 
smule. 

Det lavere fravær i Q2 
kan skyldes, at det er 
sommersæson og 
ferietid.

Samtidig ses et pænt 
fald i antallet af 
langtidssyge generelt.
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32%

37%

31%

Sygefravær ACA Q2 2017  

Langtidsfriske 0-4 dage Langtidssyge <21 dage Syge 4-21 dage

ACA har i alt 556 sygedage i Q2. Fordelingen 
af dage pr. sygekategori ser således ud i %

87%

3% 10%

Sygefravær ACA Q2 2017 

Langtidsfriske 0-4 dage Langtidssyge <21 dage Syge 4-21 dage

Fordelingen af antal personer, som er med til danne 
sygefraværet på de 556 dage ser således ud i %:
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Kilde: Arbejdsmiljøstatistik Q2 2017

For Staten samlet set ligger gnm. sygedag 
pr. medarbejder i 2016 på 8,4
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1. PSYKOLOGISK RÅDGIVNING - FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2017

Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien ‘Øvrige’. 

Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total
CUDIM 2 1 3
Institut for Kultur og Samfund 2 1 3
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 4 2 6
Institut for Kommunikation og 
Kultur 2 1 3
Øvrige 0 0 0
Total 10 5 15

Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Undervisning og 
Læring 0 0 0
Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi 0 1 1
Institut for Statskundskab 2 2 4
Institut for Virksomhedsledelse 0 0 0
Institut for Økonomi 3 0 3
Juridisk Institut 1 0 1
Psykologisk Institut 0 4 4
Øvrige 1 1 2
Total 7 8 15

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Institut for Biomedicin 1 4 5

Institut for Folkesundhed 0 0 0

Institut for Klinisk Medicin 7 1 8
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 2 1 3

Institut for Retsmedicin 0 0 0

Øvrige 0 1 1

Total 10 7 17

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Administrationscenter Arts 0 4 4
Administrationscenter Aarhus 
BSS 1 0 1
Administrationscenter HE 0 1 1
Administrationscenter ST 1 4 5
AU HR 0 1 1
AU IT 5 0 5
AU Uddannelse 2 1 3
AU Økonomi og Bygninger 1 3 4
Forskning og Eksterne relationer 0 1 1
Universitetsledelsens Stab 0 1 1
Total 10 16 26

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Bioinformatik (BiRC) 0 0 0
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet 1 1 2
Institut for Agroøkologi 1 1 2
Institut for Bioscience Aarhus 1 2 3
Institut for Bioscience R, K, S 1 4 5
Institut for Datalogi 1 0 1
Institut for Fysik og Astronomi 1 0 1
Institut for Fødevarer 0 0 0
Institut for Geoscience 1 0 1
Institut for Husdyrvidenskab 5 3 8
Institut for Ingeniørvidenskab 1 2 3
Institut for Kemi 0 2 2
Institut for Matematik 0 1 1
Institut for Miljøvidenskab 0 1 1
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 0 2 2
Interdisciplinary Nanoscience
Center (iNANO) 2 0 2
Øvrige 2 0 2
Total 17 19 36
Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AIAS 0 0 0
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Arbejdsulykker (anmeldte, registrerede og nærved) fordelt på fakulteter og institutter Q 2 - 2017

For hvert hovedområde vises de institutter, centre eller afdelinger, der har anmeldt eller registreret en arbejdsulykke i den pågældende periode. 

HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Folkesundhed 3 1 4
Institut for Odontologi og Oral 
sundhed 0 1 1
Institut for Klinisk Medicin 1 4 5
Institut for Retsmedicin 2 0 2
Institut for Biomedicin 9 0 9
HE Total 15 6 21

ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Arts Total 0 0 0

BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

BSS total 0 0 0

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AU-HR 1 1
AU Uddannelse 0 1 1
Administrationscenter BSS 1 1
Administrationscenter ST 0 1 1
Administrationscenter Arts 1 1 2
Enhedsadm. total 3 3 6

ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Agroøkologi 3 1 4
iNANO 2 2
Institut for Kemi 1 1
Institut for MBG 1 2 3
Nationalt Center for Miljø og Energi, 
DCE 1 1
Institut for Geoscience 1 1
Institut for Bioscience 2 1 3
Institut for Miljøvidenskab 1 1
Institut for Ingeniørvidenskab 1 1
Science Museerne 1 1
Institut for Husdyrvidenskab 3 4 7
ST Total 13 12 25
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