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LAMU - LSU-møde i ACA den 16. juni 2017 

LAMU/LSU Kl. 10.00 – 11.00 og 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) 
Anders Gade Jensen (AGJ) 
Knud Holt Nielsen (KHN) 
Rikke Petersen (RP) 
Sigurbjørg Olsen Christensen (SOC) 
Torben Sommer (TS) 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Referent: Mads Brask Andersen 
 
 

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

 

Dagsorden 

Fælles med LAMU (kl. 10.00-11.00) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (den 9. marts 2017) 

Bilag: Referat fra LSU-møde og fælles LSU_LAMU møde i ACA den 9. marts 2017 

 

3. Arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Drøftelse af den seneste arbejdsmiljøstatistik 

Bilag: Arbejdsmiljøstatistik_udklip, Arbejdsmiljøstatistik for ACA 2017 + 2016, Q1 

2017 sygefravær, Sygedage pr. medarbejder i ACA Q1 2016. 

 

4. Psykisk APV handlingsplan – opfølgning  

Motivering: Drøftelse af status for de APV-handlingsplaner, der sidste år blev aftalt 

som opfølgning på den gennemførte APV-undersøgelse i 2015/16. Repræsentanter-

ne for de enkelte funktionsområder bedes forberede en kort mundtlig orientering 

om effekterne af de gennemført handlinger.  

Bilag: Status for arbejdet med APV-handlingsplanerne sorteret i forhold til afdelin-

ger, særlige indsatsområder og status.  

 

5. Sommerudflugt 

Motivering: Der planlægges separate udflugter i Aarhus og Emdrup til h.h.v. Det 

Ny Universitetshospital i Skejby og UCC i Valby.  

 

6. Eventuelt 
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LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 
Kl. 9.00 – 10.00  
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440 
Emdrup lokale D118 
 
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) 
 
Fraværende: Ditte Jessing (Observatør) 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Referent: Steen Weisner (SW) 
 
 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 
 

2. Opfølgning på møde den 9. november 2016, herunder evt. yderligere 
bemærkninger til referatet. 
Ingen kommentarer. 
 
Punkter til drøftelse eller beslutning 

3. Personalepolitik i ACA 
3.1. Rekruttering og ansættelse 

OJ: Et ønske om at professionalisere området, så vi får de rette ansøgere. 
LNP: Godt forslag.  Dog vigtigt at kunne tilpasse brugen af retningslin-
jerne, herunder antallet af medlemmer og sammensætningen af ansættel-
sesudvalget, i forhold de enkelte stillinger.  
OJ: Der kan komme yderligere ting efter en kommende sparring med AU 
HR. Er disse omfattende, tages sagen op på næste LSU, men er det småæn-
dringer, vil dette blot blive skriftligt orienteret. 

 
3.2. Sygefravær 

OJ: Emnet drøftes også sammen med LAMU. OJ foreslår, at en arbejds-
gruppe med deltagere fra LSU, LAMU og fra både medarbejder-og leder-
side, laver en ACA politik for området, herunder hvorledes der sygemeldes 
og hvornår og hvordan den sygemeldte har kontakt med lederen om for-
ventet varighed, eventuelle presserende opgaver m.v.  
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Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan vi nedbringer sygefravær og hvor-
dan vi skaber en fælles forståelse for, hvorfor vi arbejder med området - at 
nedbringe sygdom hjælper os alle; både den sygdomsramte og de, som skal 
løfte vedkommendes opgaver. 
Der er et generelt ønske om statistik, som giver bedre indblik i sygefravæ-
ret og gør det muligt at arbejde mere aktivt med at forbedre de forhold, 
som kan nedbringe fraværet. Behovet er tidligere anmeldt til AU HR, men 
vil blive taget op igen.  

 
4. MUS 

Ledergruppen har på et møde for alle ledere i ACA med personaleansvar taget 
hul på drøftelser af en mulig videreudvikling området, således at vi fortsat anven-
der AUs generelle MUS-koncept, men også prøver f.eks. at anvende GRUS og 
kompetencemapping til at forny og forbedre det samlede forløb for den enkelte 
og for afdelingerne. 
 
Vi havde i 2016 fokus på: 

− Kompetenceudvikling 
− Videnudveksling på tværs af ACA, herunder også fokus på geografi 
− Generel trivsel 

Der var enighed om også at have de samme fokuspunkter i 2017.  
 
RP gjorde opmærksom på, at der er behov for at medarbejderne via AUHRA har 
adgang til de indgåede aftaler for at sikre en fælles opfølgning. 
 

5. Kompetenceudvikling 2016 
OJ: 2016 oversigten bygger videre på den model vi startede i 2015 og viser, at 
kompetenceudvikling generelt har et pænt niveau i ACA. Det er intentionen at 
fastholde. 
 
Orienteringspunkter  

6. Økonomi  
6.1. Regnskab 2016 

OJ: Regnskabet er ikke færdigt endnu, men ACA ser ud til at have et posi-
tivt resultat og dermed bidrage til fakultets opsparing. Bliver taget op igen 
på næste møde. 

6.2. Budget 2017 – 2018 
OJ: Vi er ved at lave ØR1 for budget 2017. Tallene peger i retning af, at vi 
kan komme i mål uden særlige reduktioner. Arbejdet med budget 2018 er 
endnu ikke langt nok til, at der kan siges noget. Bliver taget op igen på næ-
ste møde. 
 

7. Lønforhandlinger 2017 
Mads Brask Andersen i AR HR er netop kommet tilbage fra barsel og er i gang 
med at lavet det materiale som skal ud til de faglige organisationer. 
 

8. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 
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ACA har i forbindelse med overtagelsen af BSS’s sproguddannelser fået overflyt-
tet to medarbejdere fra Administrationscenter BSS og to medarbejdere fra Insti-
tut for Virksomhedskommunikation, som er startet i AR Studier; ligesom der er 
sket et rammeløft, som muliggør nye stillinger i Arts Studier og en midlertidig 
stilling i det Internationale område. Disse stillinger er besat eller er under besæt-
telse. 
 

9. Strategiske mål for ACA i 2017  
I LEA er det besluttet at få et overblik over vigtige mål for aktiviteterne i vicedi-
rektørområder og administrationscentre i 2017 med henblik på koordinering. For 
ACA er det bl.a. implementering af administrationen af de nye sproguddannel-
ser/flytningen af sprogfagene fra BSS, gennemførelser af flytterokader på Arts’ 
fysiske lokaliseringer i Aarhus og kompetenceudvikling – ledere og medarbej-
dere.  
 

10. Eventuelt 
10.1. TAP-sommerudflugt 2017 

Drøftet på fællesmøde LSU/LAMU samme dag. Se referat fra dette.  
 

 
 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  
Formand    Næstformand  
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Møde den: 9. marts 2017 

Aarhus: Byg. 1443, lok. 440 

Emdrup: D118 

 

Fællesmøde LSU/LAMU i ACA  

 
Mødedeltagere LAMU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Lars Friis (LF)                                         Ole Jensen (OJ) 

Birgitte Katrine Adams (BKA)             Signe Hvid Maribo (SHM) 

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

Berit Granum (BG)             

Candy Joan Clifforth (CJC) 

 

Mødedeltagere LSU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Rikke Petersen (RP)                              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)                    Observatør: Ditte Jessing (DJ) 

Sigurbjørg Olsen Christensen 

Torben Sommer (TS)                             Rådgiver/HR-partner: 

                                                                    Mads Brask Andersen (MBA) 

Observatør:                                               

Zbigniew Sobkowicz (ZS)  

 

Afbud: Sigurbjørg Olsen Christensen, Zbigniew Sobkowicz, Mads Brask Andersen, Aino 

Lea Winther-Pedersen 

 

Referent: Anne Mørk Risager (AMR) 

 

Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. november 2016 

På sidste møde blev det besluttet at udfærdige separate dagsordener til hhv. LSU-

møde, LAMU-møde og fællesmøde. Dette er forsøgt denne gang.  
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3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø 

Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation for-

beredes) 

a) Hvordan kan vi fortsætte arbejdet frem mod næste møde i juni? 

OJ foreslog, at vi til næste fællesmøde den 9. juni skal etablere et overblik over, hvor 

langt de enkelte afdeling er nået i arbejdet omkring psykisk arbejdsmiljø. Det er op til 

afdelingen selv at bestemme, hvordan arbejdet mest hensigtsmæssigt gribes an. Dog 

skal det ske med inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.  

 

4. Orientering: Arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Arbejdsmiljøstatistikker fra AU HR 

a) Sammenligning af sygefraværet i 2015 med sygefraværet i 2016  

 

Det blev diskuteret, hvorvidt en yderligere opdeling af sygefraværet ville være gi-

vende. BKA foreslog en opdeling af langtidssygemeldinger og almindelig sygdom 

samt en opdeling af Aarhus og Emdrup.  

 

SW foreslog, at den enkelte leder selv instrueres i at kunne hente relevante data ud 

fra AUHRA vedrørende afdelingens situation.  

IK mente, at det var vigtigt at få belyst, hvilken type sygdom, vi er oppe imod for at 

kunne benytte os af rette metoder i forhold til håndtering af problemstillingen.  

RP tilføjede, at der i stedet for at kigge dybt i sygefraværet, med fordel kan ses på an-

dre parametre som organisationen, kommunikationen, ledelsen, medarbejdersam-

mensætningen osv. 

LNP supplerede, at en yderligere opdeling af sygefraværet er afgørende for det videre 

arbejde, så vi kan få fakta på bordet.  

KHN pegede på, at det også bør ses i et nationalt perspektiv – har der eksempelvis 

være ekstraordinære influenzaepidemier eller lign.?  

SHM bemærkede, at det stigende sygefravær ikke behøver at hænge sammen med et 

belastet arbejdsmiljø. SHM har oplevet mere sygdom end normalt, men APV’en har 

samtidig forbedret sig.  

 

Der var enighed om, at dette perspektiv ikke skal/kan dække over det samlede syge-

fravær i ACA og at handling er nødvendig.   

OJ nævnte, at det i LSU-mødet lige inden var besluttet at lade en arbejdsgruppe 

drøfte et oplæg til en sygefraværspolitik. LAMU vil blive inviteret til at sende en delta-

ger til arbejdsgruppen. OJ vil forsøge at få et forbedret talmateriale til næste møde.  
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6. Eventuelt 

BKA oplyste, at universitetet har indgået aftale med en andet firma til psykologisk 

rådgivning.  

OJ forhørte sig om, hvorvidt der var stemning for en TAP-sommerudflugt med delta-

gelse fra institutterne i 2017. Generel positiv opbakning hertil. Hvorvidt udflugten 

kan/skal arrangeres på tværs af geografi undersøges. Flere forslag noteret. Der var 

enighed om, at august er en oplagt måned til en sådan udflugt. SHM pointerede, at vi 

skal være opmærksomme på Arts Sommerfesterne i hhv. Emdrup og Aarhus.   

 

BKA opfordrede til, at den enkelte afdeling kunne forsøge at samle medarbejderne på 

tværs af geografi, hvis ikke sommerudflugten tillader det.   

 

 

Ole Jensen  Ivy Kirkelund  

Formand   Næstformand   

LSU/LAMU  LSU    
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ARBEJDSMILJØSTATISTIK 
Q1 – Q4 2016
- PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
- ARBEJDSULYKKER
- SYGEFRAVÆR



FEBRUAR 2017
AARHUS 
UNIVERSITETAU

- FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2016

2

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

Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total

CUDIM 2 0 0 0 2

Institut for Kultur og Samfund 4 1 2 2 9
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 1 4 2 2 9
Institut for Kommunikation og 
Kultur 0 2 2 3 7

Øvrige 0 0 0 1 1

Total 7 7 6 8 28

Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Undervisning og Læring 0 0 0 0 0
Institut for 
Erhvervskommunikation 0 0 0 0 0
Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi 1 0 0 1 2
Institut for Statskundskab 4 0 0 4 8
Institut for Virksomhedsledelse 1 0 0 1 2
Institut for Økonomi 0 0 0 2 2
Juridisk Institut 0 0 0 2 2
Psykologisk Institut 0 0 0 1 1
Øvrige 0 0 0 3 3
Total 6 0 0 14 20

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Institut for Biomedicin 1 1 1 2 5

Institut for Folkesundhed 0 0 2 0 2

Institut for Klinisk Medicin 0 3 3 5 11
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 0 2 0 1 3

Institut for Retsmedicin 0 1 0 0 1

Øvrige 0 0 1 0 1

Total 1 7 7 8 23

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Administrationscenter Arts 2 4 0 0 6

Administrationscenter Aarhus BSS 3 2 1 3 9

Administrationscenter HE 0 0 0 1 1

Administrationscenter ST 3 2 4 0 9

AU HR 0 0 0 0 0

AU IT 1 1 2 1 5

AU Uddannelse 4 1 3 2 10

AU Økonomi og Bygninger 0 1 1 1 3

Forskning og Eksterne relationer 1 1 0 3 5

Universitetsledelsens Stab 1 1 0 1 3

Total 15 13 11 12 51

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Bioinformatik (BiRC) 0 1 1 0 2
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet 0 0 0 1 1
Institut for Agroøkologi 1 1 3 2 7
Institut for Bioscience Aarhus 2 7 0 2 11
Institut for Bioscience Roskilde 0 0 0 0 0
Institut for Datalogi 0 3 2 1 6
Institut for Fysik og Astronomi 0 0 4 0 4
Institut for Fødevarer 0 1 2 1 4
Institut for Geoscience 0 0 0 0 0
Institut for Husdyrvidenskab 1 1 3 3 8
Institut for Ingeniørvidenskab 0 1 0 0 1

Institut for Kemi 0 0 0 0 0
Institut for Matematik 1 1 0 0 2
Institut for Miljøvidenskab 1 0 1 0 2
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 2 1 0 1 4
Interdisciplinary Nanoscience
Center (iNANO) 0 0 1 1 2
Øvrige 0 0 1 2 3
Total 8 17 18 14 57

Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AIAS 0 0 0 1 1
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3

Arbejdsulykker (anmeldte og registrerede) fordelt på fakulteter og institutter.
ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse 1 1

Institut for Kultur og Samfund 2 2
Total ARTS 3 3

BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

0

Total BSS 0

HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Odontologi og Oral Sundhed 3 3

Institut for Folkesundhed 1 1

Institut for Retsmedicin 2 2 4

Institut for Klinisk Medicin 4 2 2 8

Institut for Biomedicin 5 1 4 3 13

Total HE 13 5 6 5 29

ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Science Museerne 1 1 2
Institut for Fødevarer 1 1 1 3
Institut for Husdyrvidenskab 1 4 3 1 9
Institut for Agroøkologi 1 1 2
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 3 1 1 1 6
Institut for Geoscience 2 2
Institut for Ingeniørvidenskab 1 2 1 4
Ingeniørhøjskolen 1 1 2
Institut for Miljøvidenskab 1 1 2
Institut for Bioscience 4 4 4 12
Total ST 11 13 12 8 44

ADM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AU-IT 1 2 3
AU-Uddannelse 1 1 2 4
AU-Økonomi og Bygninger 1 2 3
Administrationscenter AR 2 1 2 1 6
Administrationscenter BSS 1 1 3 5
Administrationscenter HE 3 3 6
Administrationscenter ST 3 1 1 5
Total Administrationen 11 2 8 11 32
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ARBEJDSMILJØSTATISTIK 
Q1 2017
- PSYKOLOGISK RÅDGIVNING
- ARBEJDSULYKKER
- SYGEFRAVÆR



MAJ 2017
AARHUS 
UNIVERSITETAU

- FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2017

2

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

Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total

CUDIM 2 2

Institut for Kultur og Samfund 2 2
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 4 4
Institut for Kommunikation og 
Kultur 2 2

Øvrige 0 0

Total 10 10

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

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Institut for Biomedicin 1 1

Institut for Folkesundhed 0 0

Institut for Klinisk Medicin 7 7
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 2 2

Institut for Retsmedicin 0 0

Øvrige 0 0

Total 10 10

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Administrationscenter Arts 0 0

Administrationscenter Aarhus BSS 1 1

Administrationscenter HE 0 0

Administrationscenter ST 1 1

AU HR 0 0

AU IT 5 5

AU Uddannelse 2 2

AU Økonomi og Bygninger 1 1

Forskning og Eksterne relationer 0 0

Universitetsledelsens Stab 0 0

Total 10 10

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Bioinformatik (BiRC) 0 0
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet 1 1
Institut for Agroøkologi 1 1
Institut for Bioscience Aarhus 1 1
Institut for Bioscience R, K, S 1 1
Institut for Datalogi 1 1
Institut for Fysik og Astronomi 1 1
Institut for Fødevarer 0 0
Institut for Geoscience 1 1
Institut for Husdyrvidenskab 5 5
Institut for Ingeniørvidenskab 1 1
Institut for Kemi 0 0
Institut for Matematik 0 0
Institut for Miljøvidenskab 0 0
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 0 0
Interdisciplinary Nanoscience 
Center (iNANO) 2 2
Øvrige 2 2
Total 17 17

Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AIAS 0 0
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3

Arbejdsulykker (anmeldte og registrerede) fordelt på fakulteter og institutter Q1 - 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 3
Institut for Klinisk Medicin 1 1
Institut for Retsmedicin 2 2
Institut for Biomedicin 8 8

HE Total 14 14

ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Arts Total 0 0

BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

BSS total 0 0

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AU-HR 1 1
Administrationscenter Arts 1 1

Enhedsadministrationen total 2 2

ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Agroøkologi 2 2
iNANO 2 2
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 1 1
Nationalt Center for Miljø og 
Energi, DCE 1 1
Institut for Geoscience 1 1
Institut for Bioscience 2 2
Institut for Husdyrvidenskab 2 2
ST Total 11 11



Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4
Administrationscenter Arts 210 0 0 0 13,1 4,3 4,3 0 0 0 8,7 2,6 2,6 0 0 0
Administrationscenter BSS 283 0 0 0 12 3,6 3,6 0 0 0 5,4 2,1 2,1 0 0 0
Administrationscenter Health 204 0 0 0 12 3,9 3,9 0 0 0 6,4 1,9 1,9 0 0 0
Administrationscenter ST 387 0 0 0 14,5 3,7 3,7 0 0 0 7,7 2,5 2,5 0 0 0
AU Forskning og Eks. Relationer 102 0 0 0 8,6 2,7 2,7 0 0 0 5,5 1,7 1,7 0 0 0
AU HR 58 0 0 0 8,2 1,5 1,5 0 0 0 4,8 1 1 0 0 0
AU IT 128 0 0 0 8 2,3 2,3 0 0 0 6 1,8 1,8 0 0 0
AU Uddannelse 261 0 0 0 7,4 3 3 0 0 0 5,8 2,1 2,1 0 0 0
AU Økonomi og Bygninger 143 0 0 0 9,6 3,5 3,5 0 0 0 7,4 3 3 0 0 0
Universitetsledelsens Stab 37 0 0 0 9,7 1,4 1,4 0 0 0 4,6 1,4 1,4 0 0 0
Øvrige 7 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0

1820 0 0 0 11,1 3,4 3,4 0 0 0 6,6 2,2 2,2 0 0 0

Kilde: Udklip fra AU-sygefraværsstatistik_rapport fra AU-HR. 

Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær

Sygefraværsstatistik for 2017
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Enheder med under 20 medarbejdere på fakulteterne er af anonymitetshensyn placeret i kategorien ‘Øvrige’. 

Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total

CUDIM 2 2

Institut for Kultur og Samfund 2 2
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 4 4
Institut for Kommunikation og 
Kultur 2 2

Øvrige 0 0

Total 10 10

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

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Institut for Biomedicin 1 1

Institut for Folkesundhed 0 0

Institut for Klinisk Medicin 7 7
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 2 2

Institut for Retsmedicin 0 0

Øvrige 0 0

Total 10 10

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Administrationscenter Arts 0 0

Administrationscenter Aarhus BSS 1 1

Administrationscenter HE 0 0

Administrationscenter ST 1 1

AU HR 0 0

AU IT 5 5

AU Uddannelse 2 2

AU Økonomi og Bygninger 1 1

Forskning og Eksterne relationer 0 0

Universitetsledelsens Stab 0 0

Total 10 10

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Bioinformatik (BiRC) 0 0
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet 1 1
Institut for Agroøkologi 1 1
Institut for Bioscience Aarhus 1 1
Institut for Bioscience R, K, S 1 1
Institut for Datalogi 1 1
Institut for Fysik og Astronomi 1 1
Institut for Fødevarer 0 0
Institut for Geoscience 1 1
Institut for Husdyrvidenskab 5 5
Institut for Ingeniørvidenskab 1 1
Institut for Kemi 0 0
Institut for Matematik 0 0
Institut for Miljøvidenskab 0 0
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 0 0
Interdisciplinary Nanoscience 
Center (iNANO) 2 2
Øvrige 2 2
Total 17 17

Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AIAS 0 0
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3

Arbejdsulykker (anmeldte og registrerede) fordelt på fakulteter og institutter Q1 - 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 3
Institut for Klinisk Medicin 1 1
Institut for Retsmedicin 2 2
Institut for Biomedicin 8 8

HE Total 14 14

ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Arts Total 0 0

BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

BSS total 0 0

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AU-HR 1 1
Administrationscenter Arts 1 1

Enhedsadministrationen total 2 2

ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Agroøkologi 2 2
iNANO 2 2
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 1 1
Nationalt Center for Miljø og 
Energi, DCE 1 1
Institut for Geoscience 1 1
Institut for Bioscience 2 2
Institut for Husdyrvidenskab 2 2
ST Total 11 11
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AARHUS 
UNIVERSITETAU

- FORDELING AF RÅDGIVNINGSFORLØB 2016

2

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

Arts Q1 Q2 Q3 Q4 Total

CUDIM 2 0 0 0 2

Institut for Kultur og Samfund 4 1 2 2 9
Danmarks institut for Pædagogik 
og Uddannelse 1 4 2 2 9
Institut for Kommunikation og 
Kultur 0 2 2 3 7

Øvrige 0 0 0 1 1

Total 7 7 6 8 28

Aarhus BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Undervisning og Læring 0 0 0 0 0
Institut for 
Erhvervskommunikation 0 0 0 0 0
Institut for Forretningsudvikling 
og Teknologi 1 0 0 1 2
Institut for Statskundskab 4 0 0 4 8
Institut for Virksomhedsledelse 1 0 0 1 2
Institut for Økonomi 0 0 0 2 2
Juridisk Institut 0 0 0 2 2
Psykologisk Institut 0 0 0 1 1
Øvrige 0 0 0 3 3
Total 6 0 0 14 20

Health Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Institut for Biomedicin 1 1 1 2 5

Institut for Folkesundhed 0 0 2 0 2

Institut for Klinisk Medicin 0 3 3 5 11
Institut for Odontologi og Oral 
Sundhed 0 2 0 1 3

Institut for Retsmedicin 0 1 0 0 1

Øvrige 0 0 1 0 1

Total 1 7 7 8 23

Enhedsadministrationen Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Administrationscenter Arts 2 4 0 0 6

Administrationscenter Aarhus BSS 3 2 1 3 9

Administrationscenter HE 0 0 0 1 1

Administrationscenter ST 3 2 4 0 9

AU HR 0 0 0 0 0

AU IT 1 1 2 1 5

AU Uddannelse 4 1 3 2 10

AU Økonomi og Bygninger 0 1 1 1 3

Forskning og Eksterne relationer 1 1 0 3 5

Universitetsledelsens Stab 1 1 0 1 3

Total 15 13 11 12 51

Science and Technology Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Center for Bioinformatik (BiRC) 0 1 1 0 2
Ingeniørhøjskolen Aarhus 
Universitet 0 0 0 1 1
Institut for Agroøkologi 1 1 3 2 7
Institut for Bioscience Aarhus 2 7 0 2 11
Institut for Bioscience Roskilde 0 0 0 0 0
Institut for Datalogi 0 3 2 1 6
Institut for Fysik og Astronomi 0 0 4 0 4
Institut for Fødevarer 0 1 2 1 4
Institut for Geoscience 0 0 0 0 0
Institut for Husdyrvidenskab 1 1 3 3 8
Institut for Ingeniørvidenskab 0 1 0 0 1

Institut for Kemi 0 0 0 0 0
Institut for Matematik 1 1 0 0 2
Institut for Miljøvidenskab 1 0 1 0 2
Institut for Molekylærbiologi og 
Genetik 2 1 0 1 4
Interdisciplinary Nanoscience
Center (iNANO) 0 0 1 1 2
Øvrige 0 0 1 2 3
Total 8 17 18 14 57

Øvrige Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AIAS 0 0 0 1 1
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3

Arbejdsulykker (anmeldte og registrerede) fordelt på fakulteter og institutter.
ARTS Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Danmarks Institut for Pædagogik 
og Uddannelse 1 1

Institut for Kultur og Samfund 2 2
Total ARTS 3 3

BSS Q1 Q2 Q3 Q4 Total

0

Total BSS 0

HE Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Institut for Odontologi og Oral Sundhed 3 3

Institut for Folkesundhed 1 1

Institut for Retsmedicin 2 2 4

Institut for Klinisk Medicin 4 2 2 8

Institut for Biomedicin 5 1 4 3 13

Total HE 13 5 6 5 29

ST Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Science Museerne 1 1 2
Institut for Fødevarer 1 1 1 3
Institut for Husdyrvidenskab 1 4 3 1 9
Institut for Agroøkologi 1 1 2
Institut for Molekylærbiologi og Genetik 3 1 1 1 6
Institut for Geoscience 2 2
Institut for Ingeniørvidenskab 1 2 1 4
Ingeniørhøjskolen 1 1 2
Institut for Miljøvidenskab 1 1 2
Institut for Bioscience 4 4 4 12
Total ST 11 13 12 8 44

ADM Q1 Q2 Q3 Q4 Total
AU-IT 1 2 3
AU-Uddannelse 1 1 2 4
AU-Økonomi og Bygninger 1 2 3
Administrationscenter AR 2 1 2 1 6
Administrationscenter BSS 1 1 3 5
Administrationscenter HE 3 3 6
Administrationscenter ST 3 1 1 5
Total Administrationen 11 2 8 11 32



Arts IT-Support
Arts

Kommunikation
Arts Studier

Arts Ph.d.- og
Internationalisering

Arts HR BSS Økonomi
Arts

Bygningsservice
ACA total

Q1- 2016 2,4 1,1 3,7 2,0 1,9 1,9 4,4 3,3

Q1- 2017 5,0 5,4 4,0 1,9 0,8 6,6 5,3 4,1
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Gnm. sygefravær i antal dage pr. medarbejder i ACA Q1 2016, 2017 

Kilde: AUHRA data Q1 2016, 2017/ BH 



Institut/VD Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4 2016 2017 Q1 Q2 Q3 Q4
Administrationscenter Arts 210 0 0 0 13,1 4,3 4,3 0 0 0 8,7 2,6 2,6 0 0 0
Administrationscenter BSS 283 0 0 0 12 3,6 3,6 0 0 0 5,4 2,1 2,1 0 0 0
Administrationscenter Health 204 0 0 0 12 3,9 3,9 0 0 0 6,4 1,9 1,9 0 0 0
Administrationscenter ST 387 0 0 0 14,5 3,7 3,7 0 0 0 7,7 2,5 2,5 0 0 0
AU Forskning og Eks. Relationer 102 0 0 0 8,6 2,7 2,7 0 0 0 5,5 1,7 1,7 0 0 0
AU HR 58 0 0 0 8,2 1,5 1,5 0 0 0 4,8 1 1 0 0 0
AU IT 128 0 0 0 8 2,3 2,3 0 0 0 6 1,8 1,8 0 0 0
AU Uddannelse 261 0 0 0 7,4 3 3 0 0 0 5,8 2,1 2,1 0 0 0
AU Økonomi og Bygninger 143 0 0 0 9,6 3,5 3,5 0 0 0 7,4 3 3 0 0 0
Universitetsledelsens Stab 37 0 0 0 9,7 1,4 1,4 0 0 0 4,6 1,4 1,4 0 0 0
Øvrige 7 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0

1820 0 0 0 11,1 3,4 3,4 0 0 0 6,6 2,2 2,2 0 0 0

Kilde: Udklip fra AU-sygefraværsstatistik_rapport fra AU-HR. 

Antal ansatte Antal sygedage pr. ansat Antal sygedage pr ansat uden langtidsfravær

Sygefraværsstatistik for 2017
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Område Indsatsområde Mål Tiltag Status

Arts HR Geografi ?
-          Gøre noget fælles faglig og socialt 1. gang i semesteret (husk Fælles Faglighed) men gør det også nogle 
gange i Emdrup.

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Konfronter den anden part med egen oplevelse af situationen:
-”når du siger sådan, så oplever jeg manglende respekt for min situation….” (assertiv kommunikation)

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Arts Studier God omgangstone Bedre videndeling

Temamøde og kodeks: Det planlægges at gennemføre et fælles arrangement, der beskæftiger sig med 
udvikling af kulturer, der fremmer en god omgangstone. Endvidere formulering af et kodeks for den gode 
omgangstone.

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Arts Studier
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Større viden om og forståelse for hinandens opgaver Tydeliggørelse af de enkelte afsnits opgaver og årshjul 
samt afhængigheder af hinanden. Opnås gennem videndeling på teammøder, korte møder mellem 
samarbejdspartner inden start af opgave, fremlæggelse på fællesmøder og lign. Ved udarbejdelse af 
procedurebeskrivelser skal de indeholde information om, hvem der har brug for orientering om hvad, 
hvornår man skal spørge hinanden om noget, og på den måde skabe klarhed om hvilke opgaver, hver især 
har ansvar for.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Vi vil lave et årshjul med alle kendte opgaver

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Lave Årshjul med frister:
 Forventningsafstemme med interne og eksterne brugere
- vise om man kan hjælpe hinanden ved spidsbelastninger
- ph.d. er i gang
- int overvejer den reele værdi af et årshjul

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier Geografi  Mere og bedre videokonference
Inddragelse: Større fokus på at udvikle ensartede kulturer omkring medarbejderinddragelse på de to 
campusser (eksempelvis i forbindelse med mødevirksomhed, deltagelse i arbejdsgrupper m.v.).

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier Geografi  Mere og bedre videokonference

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

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Ledelsen skal have tid til at være til stede med ”åben dør”.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Skabe klarhed om hvad universitetsdirektøren mener når han siger at vi skal levere mere service med færre 
ressourcer:
- Hvordan gøres dette konkret
- Sikre at digitaliseringen sker sammen med brugerne
- Sikre at procesoptimering sker sammen med alle parter og ikke kun internt i adm

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Sikre at medarbejderne ikke arbejder udenfor arbejdstiden (og i ferien) når det nu er så let med ny teknologi 
(og forventes af VIP som måske i højere grad kan lade privatliv og arbejdsliv flyde sammen):
- Fx Slette mailprogrammer fra telefon i weekend og ferie
- Ledelsen skal gå foran i at signalere at man skal være ”off-line” når man har fri – for eller kan man ikke 
samle energi til at være ”on-line” når man er på arbejde.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier God ledelse i dagligdagen Bedre videndeling
Større tydelighed: Bedre kommunikation i forhold til beslutninger – større tydelighed og klarere 
begrundelser

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender
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Område Indsatsområde Mål Tiltag Status

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ? Alle ledere har et særligt ansvar for at agere på ting de selv oplever eller bliver fortalt

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts HR
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Anerkendelse giver trivsel Dele svære sager og løsninger, så er man også mindre sårbar Tiltag næsten gennemført

Arts HR
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Anerkendelse giver trivsel Anerkende at vi er placeret i 2 geografier og lære af og om hinandens opgaver -> best practise Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Opsøge anerkendelse: Mens vi er gode til at anerkende hinandens arbejde internt i afdelingen, kniber det 
nogle gange mere i forhold til kollegerne udenfor afdelingen. Vi vil derfor have fokus på at ”opsøge 
anerkendelse” – ved at bede om feedback på vores ydelser, arbejde med effektmåling og spørge til 
kundernes/brugernes tilfredshed med de produkter vi leverer og samarbejdet omkring det. Ikke formelt – 
men gerne systematisk. Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Anerkende andre – så anerkender de dig:
- Prøv at forstå deres situation Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Anerkende hinanden:
- I teamet internt
- Overfor brugere (VIP og studerende) Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Husk at anerkende de resultater vi opnår:
- Via kort status på teammøderne Tiltag næsten gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Arrangementer/møder med stab, rengøring og drift:  Mødet på tværs af stab/drift/rengøring øger 
fællesskabsfølelsen i afdelingen.Staben deltager mindst én gang månedligt i formiddagspause i frokoststuen 
i 1467.Svært at nå i praksis – Rengøring og drift må gerne invitere.Samspillet mellem drift og rengøring 
lettes med fælles placering i 1467, som nås inden sommer 2017. Tiltag næsten gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Bedre kendskab til hinandens områder i afdelingen – giver bedre mulighed for sparring / aflaste 
hinanden Tiltag næsten gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Klar ledelse og klare signaler giver bedre mulighed for at opfylde mål= mindre stress Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse
Fastholde fokus på forebyggelse: Vi vil fortsat og regelmæssigt italesætte og arbejde med stressforebyggelse 
– både i funktionsområdet og i regi af LAMU og det øvrige administrationscenter. Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Adm-chefen (funktionscheferne) skal forventningsafstemme med institutterne (sikkert bedst med 
afdelingslederne) i højere grad omkring mulig service/support – ligner SLA:
- Giver højere trivsel
- Sikre bedre tone og bakke adm op i konkrete sager
- Kollegial forståelse for hinandens rammer
- Kommunikation af opgaveprioriteringer Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

IT-understøttelse:
- Bedre (eller i det hele taget ”nogen”) understøttelse og overblik
- Opgavestyring – synlighed i hvor en opgave er i systemet, så brugerne ikke belaster med forespørgsler om 
status
- Særligt projekt om ph.d.-kurser Tiltag næsten gennemført
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Område Indsatsområde Mål Tiltag Status

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Kommunikation:
- Forbedring af massekommunikation til brugerne (stud. og VIP) giver færre personlige henvendelser = mere 
tid til opgaven
- Benyt fx institutnyhedsbreve
- Optimer hjemmesider Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Sårbarhed:
- Mange er alene om opgaven og kan ikke spare pga højt specialiseret indhold – hvilket giver sårbarhed ved 
fravær (sygdom, rejse etc) 
- Bevidsthed om dette

Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ?

Jo mere vi deler opgaver og løsninger jo bedre fungerer det og jo lettere kan vi afhjælpe ved arbejdspres det 
ene sted – og jo lettere kan vi levere en ensartet service på hele fakultetet
- Lave faste supportermøder hver 14. dag som kan sikre ensartethed. Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ?

 Mgl nærhed til fakultetsledelsen gør at vi nogle gange oplever at komme på bagkant af beslutninger, så vi vil 
opdyrke kontakten for at lave bedre løsninger og blive inddraget tidligere.
 Således vi vil måske også opleve mere anerkendelse af ACAs service, hvis vi kan levere bedre service. Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ? -          Møde i tide til aftalte møder og få video op at køre i tide Tiltag næsten gennemført

Arts IT Geografi
Bedre sammenhæng mellem 
afdelingerne i Aarhus og Emdrup

Mere og bedre videndeling: Både Aarhus og Emdrup skal fortsat have fokus på at dele viden og løsninger. 
Mind kollegerne om, at man husker at give besked i hhv. Emdrup og Aarhus ved ændringer, der kan påvirke 
arbejdet i begge teams. Og husk at Aarhus nogle gange er eneste kontaktpunkt ved henvendelser fra AU IT. 
Her bør man altid spørge sig selv, om det er noget, der skal videreformidles til Emdrup. Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ?

Der kan arbejdes på geografisk nærvær i relation til institutterne:
- Flere kan med fordel rejse ud på institutterne og arbejde derfra og opbygge netværk
- Aftal evt ”skyggerotation” – hvor man følger en institutkollegas dagligdag som har snitfladerelationer til 
egne opgaver
- Aftal evt rotation med andre fakulteter eller vicedirektørområderne Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Vi skal sikre via afdelingsmøderne at vi har en fælles forståelse af ”hvor vi er henne sammen” Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Forbedre partnermøderne med konkrete sagsmøde så der sikres ensartet praksis på tværs Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse  Tiltag næsten gennemført

Arts IT God ledelse i dagligdagen ?
Rettidige beslutninger: Vi vil prioritere, at der træffes velovervejede, men hurtige ledelsesbeslutninger, så 
opgaver kan planlægges og udføres rettidigt.  Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Sikre forventningsafstemning mellem ressourcer og opgaver:
- Kommunikere dette til institutterne fra ACAs ledelse
- Evt flere små møder med institutterne som afklarer dette – og ikke som samlet team men med fokus på 
den konkrete arbejdsopgave

Tiltag næsten gennemført
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Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

God ledelse er synlig og tilgængelig:
- Angiver forventninger
- Angiver retning
- Lytter til input
- Giver ”ægte” svar
- Anerkender indsats Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Forventningsforståelse:
- Dårlig tone bidrager allermest til stress
- Prøv at forstå hvorfor man er udsat for dårlig tone og om man selv kan gå forrest med godt eksempel – har 
man selv andel?
- Overvej om egne processer/metoder/kommunikation kan forbedres
- Bytte skrivebord med en fjern kollega som man deler opgaver med
- Bedre kendskab giver mindre fjendskab Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Tag et fysiske møde hvis muligt:
-men nærhed koster tid = mindre tid til opgaven Tiltag næsten gennemført

Arts Studier
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Feedback: Udvikling af en kultur der har større fokus på retten og forpligtelsen til at give og modtage 
feedback.

Tiltag igangsat og delvis 
gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ? Jo bedre vi kender hinanden, des større forståelse og mindre risici for konflikter (dårlig tone).

Tiltag igangsat og delvis 
gennemført

Arts Kommunikation
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Fra mit bord: Vi vil forsøge at få bedre indblik i hinandens opgaver ved at lægge et punkt på vores 
teammøder ”Fra mit bord”, hvor kollegerne på skift præsenterer en opgave, en problemstilling eller et godt 
værktøj. Metoden afprøves i Aarhus i efteråret 2016 og rækkefølgen vil fremgå af brødlisten. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Husk anerkendelse til kolleger, både i egen afdeling og hos diverse samarbejdspartnere. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Husk at se og modtage anerkendelsen i de forskellige former, den gives. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Opmærksomhed på, at anerkendelse kan komme fra mange andre end egen ledelse. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

God introduktion til nye medarbejdere: En god introduktion til nye medarbejdere giver en fornemmelse af 
at være velkommen og motiverer til at tage ansvar. Fortæl nye medarbejdere om eventuelle traditioner i 
afdelingen, inviter nye medarbejdere med til pauser o.l.Indsats skal fastholdes. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Udarbejdelse af medarbejderinformation: Medarbejderinformation med oplysninger om, hvor man finder 
praktiske informationer om fx sygdomsregler, personalegoder, tillidsrepræsentant, generel introduktion til 
AU mv.Informationsliste udarbejdes med links og QR-koder. Liste vil være at finde i frokoststuen. Rengøring 
Aarhus efterspurgte og har fået materiale – skal også deles med Bygningsdrift og Rengøring i Emdrup Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Udflugter/AU introarrangementer mv.: Udflugter som understøtter og styrker tilhørsforholdet til AU. 
Eksempelvis besøg på andre afdelinger/fag. Lægges i årsplan. Tiltag gennemført
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Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Informationstavle i drift/rengøring frokoststue: Informationstavle med praktisk information om ændringer i 
bygninger, flytninger, ombygninger o.l. Tavlen kan også bruges til eksempelvis invitationer til arrangementer 
(temadage, AU introdage, folkeuniversitetet) samt nyheder fra AU. Indretning af frokoststuen i 1467 skal 
sikre plads til tavle og alle opfordres til at benytte den. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Husk anerkendelse: Husk at anerkende kolleger. Bede om feedback på ydelser og spørge til brugernes 
tilfredshed. Fokus på retten og forpligtelsen til at give og modtage feedback. – skal fastholdes af alle!! Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Gave ved fratrædelser og langtidssygdom: Følelsen af anerkendelse og omsorg styrkes, når medarbejdere 
modtager et kort/blomster/gave når de går på pension/efterløn eller når de er langtidssyge. Denne gestus 
påvirker også den generelle følelse af anerkendelse i gruppen. Særlige dage lægges i kalenderen. Tiltag gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Særlig ansættelsesteknisk sparring (fx via fællesseminar og møde med AU HR Personalejura) vil være i 
fokus Tiltag gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Anerkendelse mindsker stress; derfor vil vi hver især ved hvert afdelingsmøde kort angive vores opgaver 
og status på arbejdspres, fx ved at benytte rød/gul/grøn eller anden skala Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse

Bed om en hånd: Vi er gode til at hjælpe de kolleger, der i perioder har for stort arbejdspres. Men vi kan 
med fordel italesætte det som standard på morgenmøder i afdelingen, så det bliver nemmere at spørge om 
hjælp. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse

Hold pauser: Vi kan hjælpe hinanden til at løfte blikket fra opgaven i belastede perioder for at undgå 
udkørthed. Gå en tur eller jongler med en kollega for at nulstille en overophedet hjerne. Vi tager emnet op 
på et kommende fællesmøde ”Den gode pause”. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Forebygge stress, ensomhed osv. ved opmærksomhed og italesættelse løbende. F.eks. ved at sætte 
”hvordan har vi det” på dagsorden mindst én gang om året. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Italesættelse af at både en selv og kolleger har et ansvar for at ”sige til”, når for meget travlhed og evt. 
stress er en risiko. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Opmærksomhed på eventuelle stresssymptomer hos kolleger (f.eks. ændret adfærd, sygdom, faglige 
problemer) og forpligtelse til handling (f.eks. dialog direkte med kollega, tilbud om hjælp, videregive 
bekymring til ledelsen). Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Hjemmearbejde:
- Kan afhjælpe stress at man kan lukke sig inde og få klaret opgaverne koncentreret og uden forstyrrelse Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Kollegaer skal være villige til at hjælpe hinanden i pressede situationer = godt kollegaskab.
- Den som har brug for hjælp skal være bedre til at spørge om den og den som har overskud skal være bedre 
til at stille sig til sig rådighed Tiltag gennemført

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Stress-monitorering:Igangsættelse og gennemførsel af seks måneders stress- monitoreringsforløb for alle 
medarbejdere. Forløbet faciliteres af Resilio i perioden september 2016 – februar 2017 og omfatter, udover 
selve monitoreringen, samtaler med erhvervspsykolog for medarbejdere, der er vurderes at være i 
farezonen. Igangsat den 5. september. Tiltag gennemført
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Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Medarbejderudviklingssamtaler: Ved de kommende medarbejderudviklingssamtaler vil der være et særligt 
fokus på stress. Der vil være mulighed for at medarbejder og leder i forbindelse med samtalen aftaler 
særlige indsatser for at forebygge stress hos den enkelte medarbejder. Igangsættes oktober 2016. Tiltag gennemført

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Procesoptimering:Med henblik på gennem mere hensigtsmæssigt tilrettelagte forretningsgange at reducere 
stress-fremkaldende arbejdsrutiner er der iværksat procesoptimeringsforløb på eksamensområdet (EKA). 
Der påtænkes gennemført procesoptimeringsforløb på andre udvalgte områder (blandt andet UVA og 
SNUK). Igangsat maj 2016 Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

At give en hjælpende hånd: Fokus på, at det er ok at bede om hjælp og at det er vigtigt at hjælpe kolleger, 
der har brug for det. Fokus på kendskab til hinandens arbejdsområder og arbejdspres, da dette giver bedre 
muligheder for at hjælpe og bede om hjælp. Punktet inddrages som fast punkt på personalemøder. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

Tillidsrepræsentant skal være objektiv: Undgå sammenfald af roller (leder/tillidsrepræsentant). Alle 
medarbejdere skal vide hvem tillidsrepræsentanten er samt have let adgang til vedkommendes 
kontaktoplysninger. Aftalt af medarbejderne. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

Medarbejderudviklingssamtaler: Mulighed for, at medarbejder og leder i forbindelse med samtalen aftaler 
særlige indsatser for at forebygge stress hos den enkelte medarbejder. Punktet skal fastholdes som en del af 
Medarbejderudviklingssamtalen. Tiltag gennemført

Arts HR Geografi ? -          Skal vi nogle gange spise frokost på videolink? Tiltag gennemført

Arts IT Geografi
Bedre sammenhæng mellem 
afdelingerne i Aarhus og Emdrup

Socialt fællesskab: Vi vil fortsat prioritere det sociale fællesskab på tværs af geografier ved afholdelse af 
minimum én fælles seminardag i september i skiftevis København/Aarhus. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Geografi Mere og bedre videokonference

Bedre videomøder: Bidrag til at gøre videokonference til en naturlig del af arbejdsdagen, så det er muligt at 
arbejde på tværs af Danmark. Det gælder både vores egne møder og de møder, vi holder med fagmiljøer og 
andre. Mind kollegerne om, at det er nemt og ukompliceret at inddrage video – og opdrag mødearrangører 
til at booke lokaler på begge lokaliteter, tænke over lokalets indretning og deltagers placering og sørge for 
at materiale er tilgængeligt for alle. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Geografi Mere og bedre videokonference

Fokus på god mødekultur. At afholde møder forpligter, især når nogle af deltagerne kommer rejsende fra / 
sidder i den anden ende af landet. Vi vil vise respekt for hinandens tid med velforberedte mødedeltagere, 
god mødeledelse og overholdelse af tiden, ligesom vi kun vil aflyse møder pga. sygdom eller andre 
tvingende grunde – og gør i givet alt, hvad vi kan, for at underrette udenbys mødedeltagere over SMS eller 
telefon, så de ikke må rejse forgæves. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Geografi

Bedre mulighed for inddragelse af 
medarbejderne i Emdrup og   
Herning

Placere personalemøder, projektøkonommøder, controllermøder og evt. andre møder tidsmæssigt, således 
medarbejdere i Emdrup kan deltage ved afrejse fra Kbh. om morgenen (dvs. typisk start tidligst kl. 10.00) Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ?

Skal være bedre til videolink:
- Book lokaler i begge ender (i outlook) hvis du har ansvar for mødet
- Mød op i tide og tænd anlæg Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ? Benyt Erasmus staff training til at besøge internationale partnere og lær om best practise for eget område. Tiltag gennemført
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Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Når ledelsen sætter en retning giver det bedre arbejdsmiljø via mindre uklarhed Tiltag gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse Man kan angive ”rød – gul – grøn” status til afdelingsmøderne Tiltag gennemført

Arts IT God ledelse i dagligdagen ?
Synlig ledelse: I den nye ledelsesstruktur fra primo 2016 har teamlederne (Erik og Michael) en større rolle og 
skal betragtes som den daglige ledelse. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog

Mere dialogbaseret tilgang på pø- og controllermøder (og evt. andre møder), indarbejde vidensdeling hvor 
det giver mening. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog

Ledelsen skal understøtte medarbejderes ønske om at blive bedre til at strukturere tilrettelæggelse af egen 
dag. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Ledelsen skal sikre information og dialog om beslutninger osv., der kan være med til at afmystificere. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Opmærksomhed på  eventuelle stresssymptomer. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog ”Postkasse” opsættes til anonyme ønsker/tip osv. Tiltag gennemført

Arts Studier God ledelse i dagligdagen Bedre videndeling

Udvikling af lederkompetencer: Det er et mål at alle ledere i Arts Studier påbegynder og gennemfører 
videreuddannelse inden for ledelse med henblik på vedvarende udvikling af de nødvendige 
ledelseskompetencer hos den enkelte leder til at udøve god ledelse i dagligdagen . Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Lederen ”når rundt” til alle medarbejdere hver 14. dag: Den daglige leder skal gerne nå rundt til hver enkelt 
medarbejder hver 14. dag. Ikke nok at opsøge medarbejdere når der er problemer. Punktet er inddraget i 
lederens plan. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Udvikling af lederkompetencer: Fokus på om lederne har de rette redskaber til at udfylde deres rolle. 
Ledelsesmæssige temaer og/eller dilemmaer tages op som fast punkt på BAL-møder. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Feedback til ledelsen: Medarbejdere skal reagere på ting når de sker (og ikke vente til næste APV 
spørgeskema). Vigtigt at give feedback til ledelsen – vi ønsker det! Rundering også gennemført – altid del af 
de faste mødefora i enhederne Rengøringen i Aarhus benytter Den anonyme brevkasse som alternativ 
kanal. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Synlig ledelse og god kommunikation: Ledelsen skal være nærværende. Bedre kommunikation i forhold til 
beslutninger – større tydelighed og klarere begrundelser. Skal fastholdes - I de faste mødefora kan 
deltagerens ”Check in” f.eks. Benyttes Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Seminar: ”God ledelse” tages op på seminar i ledergruppen i efteråret. Lederstil og situationsbestemt 
ledelse blev drøftet. Emnet fastholdes på kommende seminar. Tiltag gennemført

Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone Det bruger vi –det giver vi – det modtager vi Tiltag gennemført
Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone Også internt er vi gode til det overfor hinanden Tiltag gennemført
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Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone

Fortsat fokus og indstillet på at tale det imod hver gang vi er udsat overfor det (selvom det sker meget 
sjældent)
Fokus på hvorledes det konkret håndteres; dvs først til egen leder, alternativt til næste niveaus leder
Fokus på at vi som HR kan høre om forhold, som vi kan opfordre til komme frem, men også vide at vi ikke 
kan tvinge en sag frem hvis den implicerede part ikke ønsker det.

Tiltag gennemført
Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær Inviter kollegaen med til kaffepausen – og accepter også et nej tak. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær ”Ud i det blå”-arrangement den 2. september Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær Fokus på at konflikter kan mindskes ved at vi taler med hinanden i stedet for om hinanden. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær

Som kollegaer skal vi sige det til hinanden, hvis tonen opleves at genere. Ledelsen inddrages, hvis der føles 
et behov for det. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Workshop med fokus på samarbejde og tolerance: Fokus på at udvikle en kultur, hvor medarbejderne 
respekterer hinandens forskelligheder. Workshop for rengøringsgrupperne i Aarhus og Emdrup med besøg 
af coach er arrangeret i oktober. Denne workshop følges evt. op primo 2017 for at fastholde og 
videreudvikle en kultur hvor medarbejderne føler tillid, tryghed og tolerance overfor hinanden. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Fokus på god kommunikation: Opmærksomhed på at respektere hinandens grænser og at det er ok at sige 
fra. Opmærksomhed på, at ironi og sarkasme opfattes forskelligt person til person. – Fokus skal fastholdes. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Temadage/temamøder/dialogmøder: Temadage og temamøder, der beskæftiger sig med udvikling af 
kulturer, der fremmer en god omgangstone. Temadage og dialogmøder afholdt i både Aarhus og Emdrup. 
·         27.05.16: Temadag i Emdrup til Stevnsfortet
·         02.06.16: Dialogmøde i Emdrup om Psykisk APV
·         03.06.16: Dialogmøde i Aarhus om Psykisk APV
·         21.09.16: Temadag i Aarhus til Moesgaard (inkl. workshop om samarbejde/trivsel, god ledelse og godt 
kollegaskab)

Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Fastholde fokus på det gode kollegaskab. Skabe rammer, der fremmer et godt kollegaskab – fx kaffepauser, 
arrangementer. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

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 leder, alternativt næste niveaus leder. – Fokus skal 
fastholdes. Tiltag gennemført
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Arts HR
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Anerkendelse giver trivsel Dele svære sager og løsninger, så er man også mindre sårbar Tiltag næsten gennemført

Arts HR
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Anerkendelse giver trivsel Anerkende at vi er placeret i 2 geografier og lære af og om hinandens opgaver -> best practise Tiltag næsten gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Bedre kendskab til hinandens områder i afdelingen – giver bedre mulighed for sparring / aflaste 
hinanden Tiltag næsten gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Særlig ansættelsesteknisk sparring (fx via fællesseminar og møde med AU HR Personalejura) vil være i 
fokus Tiltag gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Vi vil lave et årshjul med alle kendte opgaver

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Anerkendelse mindsker stress; derfor vil vi hver især ved hvert afdelingsmøde kort angive vores opgaver 
og status på arbejdspres, fx ved at benytte rød/gul/grøn eller anden skala Tiltag gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Klar ledelse og klare signaler giver bedre mulighed for at opfylde mål= mindre stress Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ?

Jo mere vi deler opgaver og løsninger jo bedre fungerer det og jo lettere kan vi afhjælpe ved arbejdspres det 
ene sted – og jo lettere kan vi levere en ensartet service på hele fakultetet
- Lave faste supportermøder hver 14. dag som kan sikre ensartethed. Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ?

 Mgl nærhed til fakultetsledelsen gør at vi nogle gange oplever at komme på bagkant af beslutninger, så vi vil 
opdyrke kontakten for at lave bedre løsninger og blive inddraget tidligere.
 Således vi vil måske også opleve mere anerkendelse af ACAs service, hvis vi kan levere bedre service. Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ? -          Møde i tide til aftalte møder og få video op at køre i tide Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ?
-          Gøre noget fælles faglig og socialt 1. gang i semesteret (husk Fælles Faglighed) men gør det også nogle 
gange i Emdrup.

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Arts HR Geografi ? -          Skal vi nogle gange spise frokost på videolink? Tiltag gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Når ledelsen sætter en retning giver det bedre arbejdsmiljø via mindre uklarhed Tiltag gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Vi skal sikre via afdelingsmøderne at vi har en fælles forståelse af ”hvor vi er henne sammen” Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Forbedre partnermøderne med konkrete sagsmøde så der sikres ensartet praksis på tværs Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse  Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse Man kan angive ”rød – gul – grøn” status til afdelingsmøderne Tiltag gennemført

Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone Det bruger vi –det giver vi – det modtager vi Tiltag gennemført
Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone Også internt er vi gode til det overfor hinanden Tiltag gennemført

Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone

Fortsat fokus og indstillet på at tale det imod hver gang vi er udsat overfor det (selvom det sker meget 
sjældent)
Fokus på hvorledes det konkret håndteres; dvs først til egen leder, alternativt til næste niveaus leder
Fokus på at vi som HR kan høre om forhold, som vi kan opfordre til komme frem, men også vide at vi ikke 
kan tvinge en sag frem hvis den implicerede part ikke ønsker det.

Tiltag gennemført
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Arts IT Geografi
Bedre sammenhæng mellem 
afdelingerne i Aarhus og Emdrup

Mere og bedre videndeling: Både Aarhus og Emdrup skal fortsat have fokus på at dele viden og løsninger. 
Mind kollegerne om, at man husker at give besked i hhv. Emdrup og Aarhus ved ændringer, der kan påvirke 
arbejdet i begge teams. Og husk at Aarhus nogle gange er eneste kontaktpunkt ved henvendelser fra AU IT. 
Her bør man altid spørge sig selv, om det er noget, der skal videreformidles til Emdrup. Tiltag næsten gennemført

Arts IT Geografi
Bedre sammenhæng mellem 
afdelingerne i Aarhus og Emdrup

Socialt fællesskab: Vi vil fortsat prioritere det sociale fællesskab på tværs af geografier ved afholdelse af 
minimum én fælles seminardag i september i skiftevis København/Aarhus. Tiltag gennemført

Arts IT God ledelse i dagligdagen ?
Synlig ledelse: I den nye ledelsesstruktur fra primo 2016 har teamlederne (Erik og Michael) en større rolle og 
skal betragtes som den daglige ledelse. Tiltag gennemført

Arts IT God ledelse i dagligdagen ?
Rettidige beslutninger: Vi vil prioritere, at der træffes velovervejede, men hurtige ledelsesbeslutninger, så 
opgaver kan planlægges og udføres rettidigt.  Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Fra mit bord: Vi vil forsøge at få bedre indblik i hinandens opgaver ved at lægge et punkt på vores 
teammøder ”Fra mit bord”, hvor kollegerne på skift præsenterer en opgave, en problemstilling eller et godt 
værktøj. Metoden afprøves i Aarhus i efteråret 2016 og rækkefølgen vil fremgå af brødlisten. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Opsøge anerkendelse: Mens vi er gode til at anerkende hinandens arbejde internt i afdelingen, kniber det 
nogle gange mere i forhold til kollegerne udenfor afdelingen. Vi vil derfor have fokus på at ”opsøge 
anerkendelse” – ved at bede om feedback på vores ydelser, arbejde med effektmåling og spørge til 
kundernes/brugernes tilfredshed med de produkter vi leverer og samarbejdet omkring det. Ikke formelt – 
men gerne systematisk. Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse
Fastholde fokus på forebyggelse: Vi vil fortsat og regelmæssigt italesætte og arbejde med stressforebyggelse 
– både i funktionsområdet og i regi af LAMU og det øvrige administrationscenter. Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse

Bed om en hånd: Vi er gode til at hjælpe de kolleger, der i perioder har for stort arbejdspres. Men vi kan 
med fordel italesætte det som standard på morgenmøder i afdelingen, så det bliver nemmere at spørge om 
hjælp. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse

Hold pauser: Vi kan hjælpe hinanden til at løfte blikket fra opgaven i belastede perioder for at undgå 
udkørthed. Gå en tur eller jongler med en kollega for at nulstille en overophedet hjerne. Vi tager emnet op 
på et kommende fællesmøde ”Den gode pause”. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Geografi Mere og bedre videokonference

Bedre videomøder: Bidrag til at gøre videokonference til en naturlig del af arbejdsdagen, så det er muligt at 
arbejde på tværs af Danmark. Det gælder både vores egne møder og de møder, vi holder med fagmiljøer og 
andre. Mind kollegerne om, at det er nemt og ukompliceret at inddrage video – og opdrag mødearrangører 
til at booke lokaler på begge lokaliteter, tænke over lokalets indretning og deltagers placering og sørge for 
at materiale er tilgængeligt for alle. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Geografi Mere og bedre videokonference

Fokus på god mødekultur. At afholde møder forpligter, især når nogle af deltagerne kommer rejsende fra / 
sidder i den anden ende af landet. Vi vil vise respekt for hinandens tid med velforberedte mødedeltagere, 
god mødeledelse og overholdelse af tiden, ligesom vi kun vil aflyse møder pga. sygdom eller andre 
tvingende grunde – og gør i givet alt, hvad vi kan, for at underrette udenbys mødedeltagere over SMS eller 
telefon, så de ikke må rejse forgæves. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Husk anerkendelse til kolleger, både i egen afdeling og hos diverse samarbejdspartnere. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Husk at se og modtage anerkendelsen i de forskellige former, den gives. Tiltag gennemført
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Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Opmærksomhed på, at anerkendelse kan komme fra mange andre end egen ledelse. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Forebygge stress, ensomhed osv. ved opmærksomhed og italesættelse løbende. F.eks. ved at sætte 
”hvordan har vi det” på dagsorden mindst én gang om året. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Italesættelse af at både en selv og kolleger har et ansvar for at ”sige til”, når for meget travlhed og evt. 
stress er en risiko. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Opmærksomhed på eventuelle stresssymptomer hos kolleger (f.eks. ændret adfærd, sygdom, faglige 
problemer) og forpligtelse til handling (f.eks. dialog direkte med kollega, tilbud om hjælp, videregive 
bekymring til ledelsen). Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Geografi

Bedre mulighed for inddragelse af 
medarbejderne i Emdrup og   
Herning

Placere personalemøder, projektøkonommøder, controllermøder og evt. andre møder tidsmæssigt, således 
medarbejdere i Emdrup kan deltage ved afrejse fra Kbh. om morgenen (dvs. typisk start tidligst kl. 10.00) Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Ledelsen skal have tid til at være til stede med ”åben dør”.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog

Mere dialogbaseret tilgang på pø- og controllermøder (og evt. andre møder), indarbejde vidensdeling hvor 
det giver mening. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog

Ledelsen skal understøtte medarbejderes ønske om at blive bedre til at strukturere tilrettelæggelse af egen 
dag. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Ledelsen skal sikre information og dialog om beslutninger osv., der kan være med til at afmystificere. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Opmærksomhed på  eventuelle stresssymptomer. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog ”Postkasse” opsættes til anonyme ønsker/tip osv. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær Inviter kollegaen med til kaffepausen – og accepter også et nej tak. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær ”Ud i det blå”-arrangement den 2. september Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær Fokus på at konflikter kan mindskes ved at vi taler med hinanden i stedet for om hinanden. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær

Som kollegaer skal vi sige det til hinanden, hvis tonen opleves at genere. Ledelsen inddrages, hvis der føles 
et behov for det. Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Anerkende andre – så anerkender de dig:
- Prøv at forstå deres situation Tiltag næsten gennemført
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Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Anerkende hinanden:
- I teamet internt
- Overfor brugere (VIP og studerende) Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Husk at anerkende de resultater vi opnår:
- Via kort status på teammøderne Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Lave Årshjul med frister:
 Forventningsafstemme med interne og eksterne brugere
- vise om man kan hjælpe hinanden ved spidsbelastninger
- ph.d. er i gang
- int overvejer den reele værdi af et årshjul

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Adm-chefen (funktionscheferne) skal forventningsafstemme med institutterne (sikkert bedst med 
afdelingslederne) i højere grad omkring mulig service/support – ligner SLA:
- Giver højere trivsel
- Sikre bedre tone og bakke adm op i konkrete sager
- Kollegial forståelse for hinandens rammer
- Kommunikation af opgaveprioriteringer Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

IT-understøttelse:
- Bedre (eller i det hele taget ”nogen”) understøttelse og overblik
- Opgavestyring – synlighed i hvor en opgave er i systemet, så brugerne ikke belaster med forespørgsler om 
status
- Særligt projekt om ph.d.-kurser Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Kommunikation:
- Forbedring af massekommunikation til brugerne (stud. og VIP) giver færre personlige henvendelser = mere 
tid til opgaven
- Benyt fx institutnyhedsbreve
- Optimer hjemmesider Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Sårbarhed:
- Mange er alene om opgaven og kan ikke spare pga højt specialiseret indhold – hvilket giver sårbarhed ved 
fravær (sygdom, rejse etc) 
- Bevidsthed om dette

Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Hjemmearbejde:
- Kan afhjælpe stress at man kan lukke sig inde og få klaret opgaverne koncentreret og uden forstyrrelse Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Kollegaer skal være villige til at hjælpe hinanden i pressede situationer = godt kollegaskab.
- Den som har brug for hjælp skal være bedre til at spørge om den og den som har overskud skal være bedre 
til at stille sig til sig rådighed Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ?

Der kan arbejdes på geografisk nærvær i relation til institutterne:
- Flere kan med fordel rejse ud på institutterne og arbejde derfra og opbygge netværk
- Aftal evt ”skyggerotation” – hvor man følger en institutkollegas dagligdag som har snitfladerelationer til 
egne opgaver
- Aftal evt rotation med andre fakulteter eller vicedirektørområderne Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ?

Skal være bedre til videolink:
- Book lokaler i begge ender (i outlook) hvis du har ansvar for mødet
- Mød op i tide og tænd anlæg Tiltag gennemført
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Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ? Benyt Erasmus staff training til at besøge internationale partnere og lær om best practise for eget område. Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Sikre forventningsafstemning mellem ressourcer og opgaver:
- Kommunikere dette til institutterne fra ACAs ledelse
- Evt flere små møder med institutterne som afklarer dette – og ikke som samlet team men med fokus på 
den konkrete arbejdsopgave

Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Skabe klarhed om hvad universitetsdirektøren mener når han siger at vi skal levere mere service med færre 
ressourcer:
- Hvordan gøres dette konkret
- Sikre at digitaliseringen sker sammen med brugerne
- Sikre at procesoptimering sker sammen med alle parter og ikke kun internt i adm

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Sikre at medarbejderne ikke arbejder udenfor arbejdstiden (og i ferien) når det nu er så let med ny teknologi 
(og forventes af VIP som måske i højere grad kan lade privatliv og arbejdsliv flyde sammen):
- Fx Slette mailprogrammer fra telefon i weekend og ferie
- Ledelsen skal gå foran i at signalere at man skal være ”off-line” når man har fri – for eller kan man ikke 
samle energi til at være ”on-line” når man er på arbejde.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

God ledelse er synlig og tilgængelig:
- Angiver forventninger
- Angiver retning
- Lytter til input
- Giver ”ægte” svar
- Anerkender indsats Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Forventningsforståelse:
- Dårlig tone bidrager allermest til stress
- Prøv at forstå hvorfor man er udsat for dårlig tone og om man selv kan gå forrest med godt eksempel – har 
man selv andel?
- Overvej om egne processer/metoder/kommunikation kan forbedres
- Bytte skrivebord med en fjern kollega som man deler opgaver med
- Bedre kendskab giver mindre fjendskab Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Tag et fysiske møde hvis muligt:
-men nærhed koster tid = mindre tid til opgaven Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Konfronter den anden part med egen oplevelse af situationen:
-”når du siger sådan, så oplever jeg manglende respekt for min situation….” (assertiv kommunikation)

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ? Alle ledere har et særligt ansvar for at agere på ting de selv oplever eller bliver fortalt

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ? Jo bedre vi kender hinanden, des større forståelse og mindre risici for konflikter (dårlig tone).

Tiltag igangsat og delvis 
gennemført

Arts Studier
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Feedback: Udvikling af en kultur der har større fokus på retten og forpligtelsen til at give og modtage 
feedback.

Tiltag igangsat og delvis 
gennemført
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Arts Studier
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Større viden om og forståelse for hinandens opgaver Tydeliggørelse af de enkelte afsnits opgaver og årshjul 
samt afhængigheder af hinanden. Opnås gennem videndeling på teammøder, korte møder mellem 
samarbejdspartner inden start af opgave, fremlæggelse på fællesmøder og lign. Ved udarbejdelse af 
procedurebeskrivelser skal de indeholde information om, hvem der har brug for orientering om hvad, 
hvornår man skal spørge hinanden om noget, og på den måde skabe klarhed om hvilke opgaver, hver især 
har ansvar for.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Stress-monitorering:Igangsættelse og gennemførsel af seks måneders stress- monitoreringsforløb for alle 
medarbejdere. Forløbet faciliteres af Resilio i perioden september 2016 – februar 2017 og omfatter, udover 
selve monitoreringen, samtaler med erhvervspsykolog for medarbejdere, der er vurderes at være i 
farezonen. Igangsat den 5. september. Tiltag gennemført

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Medarbejderudviklingssamtaler: Ved de kommende medarbejderudviklingssamtaler vil der være et særligt 
fokus på stress. Der vil være mulighed for at medarbejder og leder i forbindelse med samtalen aftaler 
særlige indsatser for at forebygge stress hos den enkelte medarbejder. Igangsættes oktober 2016. Tiltag gennemført

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Procesoptimering:Med henblik på gennem mere hensigtsmæssigt tilrettelagte forretningsgange at reducere 
stress-fremkaldende arbejdsrutiner er der iværksat procesoptimeringsforløb på eksamensområdet (EKA). 
Der påtænkes gennemført procesoptimeringsforløb på andre udvalgte områder (blandt andet UVA og 
SNUK). Igangsat maj 2016 Tiltag gennemført

Arts Studier Geografi  Mere og bedre videokonference
Inddragelse: Større fokus på at udvikle ensartede kulturer omkring medarbejderinddragelse på de to 
campusser (eksempelvis i forbindelse med mødevirksomhed, deltagelse i arbejdsgrupper m.v.).

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier Geografi  Mere og bedre videokonference

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

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier God ledelse i dagligdagen Bedre videndeling

Udvikling af lederkompetencer: Det er et mål at alle ledere i Arts Studier påbegynder og gennemfører 
videreuddannelse inden for ledelse med henblik på vedvarende udvikling af de nødvendige 
ledelseskompetencer hos den enkelte leder til at udøve god ledelse i dagligdagen . Tiltag gennemført

Arts Studier God ledelse i dagligdagen Bedre videndeling
Større tydelighed: Bedre kommunikation i forhold til beslutninger – større tydelighed og klarere 
begrundelser

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier God omgangstone Bedre videndeling

Temamøde og kodeks: Det planlægges at gennemføre et fælles arrangement, der beskæftiger sig med 
udvikling af kulturer, der fremmer en god omgangstone. Endvidere formulering af et kodeks for den gode 
omgangstone.

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

God introduktion til nye medarbejdere: En god introduktion til nye medarbejdere giver en fornemmelse af 
at være velkommen og motiverer til at tage ansvar. Fortæl nye medarbejdere om eventuelle traditioner i 
afdelingen, inviter nye medarbejdere med til pauser o.l.Indsats skal fastholdes. Tiltag gennemført
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Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Udarbejdelse af medarbejderinformation: Medarbejderinformation med oplysninger om, hvor man finder 
praktiske informationer om fx sygdomsregler, personalegoder, tillidsrepræsentant, generel introduktion til 
AU mv.Informationsliste udarbejdes med links og QR-koder. Liste vil være at finde i frokoststuen. Rengøring 
Aarhus efterspurgte og har fået materiale – skal også deles med Bygningsdrift og Rengøring i Emdrup Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Arrangementer/møder med stab, rengøring og drift:  Mødet på tværs af stab/drift/rengøring øger 
fællesskabsfølelsen i afdelingen.Staben deltager mindst én gang månedligt i formiddagspause i frokoststuen 
i 1467.Svært at nå i praksis – Rengøring og drift må gerne invitere.Samspillet mellem drift og rengøring 
lettes med fælles placering i 1467, som nås inden sommer 2017. Tiltag næsten gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Udflugter/AU introarrangementer mv.: Udflugter som understøtter og styrker tilhørsforholdet til AU. 
Eksempelvis besøg på andre afdelinger/fag. Lægges i årsplan. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Informationstavle i drift/rengøring frokoststue: Informationstavle med praktisk information om ændringer i 
bygninger, flytninger, ombygninger o.l. Tavlen kan også bruges til eksempelvis invitationer til arrangementer 
(temadage, AU introdage, folkeuniversitetet) samt nyheder fra AU. Indretning af frokoststuen i 1467 skal 
sikre plads til tavle og alle opfordres til at benytte den. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Husk anerkendelse: Husk at anerkende kolleger. Bede om feedback på ydelser og spørge til brugernes 
tilfredshed. Fokus på retten og forpligtelsen til at give og modtage feedback. – skal fastholdes af alle!! Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Gave ved fratrædelser og langtidssygdom: Følelsen af anerkendelse og omsorg styrkes, når medarbejdere 
modtager et kort/blomster/gave når de går på pension/efterløn eller når de er langtidssyge. Denne gestus 
påvirker også den generelle følelse af anerkendelse i gruppen. Særlige dage lægges i kalenderen. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

At give en hjælpende hånd: Fokus på, at det er ok at bede om hjælp og at det er vigtigt at hjælpe kolleger, 
der har brug for det. Fokus på kendskab til hinandens arbejdsområder og arbejdspres, da dette giver bedre 
muligheder for at hjælpe og bede om hjælp. Punktet inddrages som fast punkt på personalemøder. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

Tillidsrepræsentant skal være objektiv: Undgå sammenfald af roller (leder/tillidsrepræsentant). Alle 
medarbejdere skal vide hvem tillidsrepræsentanten er samt have let adgang til vedkommendes 
kontaktoplysninger. Aftalt af medarbejderne. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

Medarbejderudviklingssamtaler: Mulighed for, at medarbejder og leder i forbindelse med samtalen aftaler 
særlige indsatser for at forebygge stress hos den enkelte medarbejder. Punktet skal fastholdes som en del af 
Medarbejderudviklingssamtalen. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Lederen ”når rundt” til alle medarbejdere hver 14. dag: Den daglige leder skal gerne nå rundt til hver enkelt 
medarbejder hver 14. dag. Ikke nok at opsøge medarbejdere når der er problemer. Punktet er inddraget i 
lederens plan. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Udvikling af lederkompetencer: Fokus på om lederne har de rette redskaber til at udfylde deres rolle. 
Ledelsesmæssige temaer og/eller dilemmaer tages op som fast punkt på BAL-møder. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Feedback til ledelsen: Medarbejdere skal reagere på ting når de sker (og ikke vente til næste APV 
spørgeskema). Vigtigt at give feedback til ledelsen – vi ønsker det! Rundering også gennemført – altid del af 
de faste mødefora i enhederne Rengøringen i Aarhus benytter Den anonyme brevkasse som alternativ 
kanal. Tiltag gennemført
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Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Synlig ledelse og god kommunikation: Ledelsen skal være nærværende. Bedre kommunikation i forhold til 
beslutninger – større tydelighed og klarere begrundelser. Skal fastholdes - I de faste mødefora kan 
deltagerens ”Check in” f.eks. Benyttes Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Seminar: ”God ledelse” tages op på seminar i ledergruppen i efteråret. Lederstil og situationsbestemt 
ledelse blev drøftet. Emnet fastholdes på kommende seminar. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Workshop med fokus på samarbejde og tolerance: Fokus på at udvikle en kultur, hvor medarbejderne 
respekterer hinandens forskelligheder. Workshop for rengøringsgrupperne i Aarhus og Emdrup med besøg 
af coach er arrangeret i oktober. Denne workshop følges evt. op primo 2017 for at fastholde og 
videreudvikle en kultur hvor medarbejderne føler tillid, tryghed og tolerance overfor hinanden. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Fokus på god kommunikation: Opmærksomhed på at respektere hinandens grænser og at det er ok at sige 
fra. Opmærksomhed på, at ironi og sarkasme opfattes forskelligt person til person. – Fokus skal fastholdes. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Temadage/temamøder/dialogmøder: Temadage og temamøder, der beskæftiger sig med udvikling af 
kulturer, der fremmer en god omgangstone. Temadage og dialogmøder afholdt i både Aarhus og Emdrup. 
·         27.05.16: Temadag i Emdrup til Stevnsfortet
·         02.06.16: Dialogmøde i Emdrup om Psykisk APV
·         03.06.16: Dialogmøde i Aarhus om Psykisk APV
·         21.09.16: Temadag i Aarhus til Moesgaard (inkl. workshop om samarbejde/trivsel, god ledelse og godt 
kollegaskab)

Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Fastholde fokus på det gode kollegaskab. Skabe rammer, der fremmer et godt kollegaskab – fx kaffepauser, 
arrangementer. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

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 leder, alternativt næste niveaus leder. – Fokus skal 
fastholdes. Tiltag gennemført
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Arts HR
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Anerkendelse giver trivsel Dele svære sager og løsninger, så er man også mindre sårbar Tiltag næsten gennemført

Arts HR
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Anerkendelse giver trivsel Anerkende at vi er placeret i 2 geografier og lære af og om hinandens opgaver -> best practise Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Fra mit bord: Vi vil forsøge at få bedre indblik i hinandens opgaver ved at lægge et punkt på vores 
teammøder ”Fra mit bord”, hvor kollegerne på skift præsenterer en opgave, en problemstilling eller et godt 
værktøj. Metoden afprøves i Aarhus i efteråret 2016 og rækkefølgen vil fremgå af brødlisten. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Opsøge anerkendelse: Mens vi er gode til at anerkende hinandens arbejde internt i afdelingen, kniber det 
nogle gange mere i forhold til kollegerne udenfor afdelingen. Vi vil derfor have fokus på at ”opsøge 
anerkendelse” – ved at bede om feedback på vores ydelser, arbejde med effektmåling og spørge til 
kundernes/brugernes tilfredshed med de produkter vi leverer og samarbejdet omkring det. Ikke formelt – 
men gerne systematisk. Tiltag næsten gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Husk anerkendelse til kolleger, både i egen afdeling og hos diverse samarbejdspartnere. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Husk at se og modtage anerkendelsen i de forskellige former, den gives. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

At blive bedre til at give og modtage  
anerkendelse Opmærksomhed på, at anerkendelse kan komme fra mange andre end egen ledelse. Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Anerkende andre – så anerkender de dig:
- Prøv at forstå deres situation Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Anerkende hinanden:
- I teamet internt
- Overfor brugere (VIP og studerende) Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering

Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen ?

Husk at anerkende de resultater vi opnår:
- Via kort status på teammøderne Tiltag næsten gennemført

Arts Studier
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Feedback: Udvikling af en kultur der har større fokus på retten og forpligtelsen til at give og modtage 
feedback.

Tiltag igangsat og delvis 
gennemført

Arts Studier
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen Bedre videndeling

Større viden om og forståelse for hinandens opgaver Tydeliggørelse af de enkelte afsnits opgaver og årshjul 
samt afhængigheder af hinanden. Opnås gennem videndeling på teammøder, korte møder mellem 
samarbejdspartner inden start af opgave, fremlæggelse på fællesmøder og lign. Ved udarbejdelse af 
procedurebeskrivelser skal de indeholde information om, hvem der har brug for orientering om hvad, 
hvornår man skal spørge hinanden om noget, og på den måde skabe klarhed om hvilke opgaver, hver især 
har ansvar for.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

God introduktion til nye medarbejdere: En god introduktion til nye medarbejdere giver en fornemmelse af 
at være velkommen og motiverer til at tage ansvar. Fortæl nye medarbejdere om eventuelle traditioner i 
afdelingen, inviter nye medarbejdere med til pauser o.l.Indsats skal fastholdes. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Udarbejdelse af medarbejderinformation: Medarbejderinformation med oplysninger om, hvor man finder 
praktiske informationer om fx sygdomsregler, personalegoder, tillidsrepræsentant, generel introduktion til 
AU mv.Informationsliste udarbejdes med links og QR-koder. Liste vil være at finde i frokoststuen. Rengøring 
Aarhus efterspurgte og har fået materiale – skal også deles med Bygningsdrift og Rengøring i Emdrup Tiltag gennemført
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Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Arrangementer/møder med stab, rengøring og drift:  Mødet på tværs af stab/drift/rengøring øger 
fællesskabsfølelsen i afdelingen.Staben deltager mindst én gang månedligt i formiddagspause i frokoststuen 
i 1467.Svært at nå i praksis – Rengøring og drift må gerne invitere.Samspillet mellem drift og rengøring 
lettes med fælles placering i 1467, som nås inden sommer 2017. Tiltag næsten gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Udflugter/AU introarrangementer mv.: Udflugter som understøtter og styrker tilhørsforholdet til AU. 
Eksempelvis besøg på andre afdelinger/fag. Lægges i årsplan. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Informationstavle i drift/rengøring frokoststue: Informationstavle med praktisk information om ændringer i 
bygninger, flytninger, ombygninger o.l. Tavlen kan også bruges til eksempelvis invitationer til arrangementer 
(temadage, AU introdage, folkeuniversitetet) samt nyheder fra AU. Indretning af frokoststuen i 1467 skal 
sikre plads til tavle og alle opfordres til at benytte den. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Husk anerkendelse: Husk at anerkende kolleger. Bede om feedback på ydelser og spørge til brugernes 
tilfredshed. Fokus på retten og forpligtelsen til at give og modtage feedback. – skal fastholdes af alle!! Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts
Anerkendelse, både kollegialt 
og fra ledelsen

Sikre at den enkelte medarbejder 
føler sig som en vigtig del af 
fællesskabet

Gave ved fratrædelser og langtidssygdom: Følelsen af anerkendelse og omsorg styrkes, når medarbejdere 
modtager et kort/blomster/gave når de går på pension/efterløn eller når de er langtidssyge. Denne gestus 
påvirker også den generelle følelse af anerkendelse i gruppen. Særlige dage lægges i kalenderen. Tiltag gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Bedre kendskab til hinandens områder i afdelingen – giver bedre mulighed for sparring / aflaste 
hinanden Tiltag næsten gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Særlig ansættelsesteknisk sparring (fx via fællesseminar og møde med AU HR Personalejura) vil være i 
fokus Tiltag gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Vi vil lave et årshjul med alle kendte opgaver

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse

-          Anerkendelse mindsker stress; derfor vil vi hver især ved hvert afdelingsmøde kort angive vores opgaver 
og status på arbejdspres, fx ved at benytte rød/gul/grøn eller anden skala Tiltag gennemført

Arts HR Forebyggelse af stress
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Klar ledelse og klare signaler giver bedre mulighed for at opfylde mål= mindre stress Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse
Fastholde fokus på forebyggelse: Vi vil fortsat og regelmæssigt italesætte og arbejde med stressforebyggelse 
– både i funktionsområdet og i regi af LAMU og det øvrige administrationscenter. Tiltag næsten gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse

Bed om en hånd: Vi er gode til at hjælpe de kolleger, der i perioder har for stort arbejdspres. Men vi kan 
med fordel italesætte det som standard på morgenmøder i afdelingen, så det bliver nemmere at spørge om 
hjælp. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Forebyggelse af stress Fortsat forkus på forebyggelse

Hold pauser: Vi kan hjælpe hinanden til at løfte blikket fra opgaven i belastede perioder for at undgå 
udkørthed. Gå en tur eller jongler med en kollega for at nulstille en overophedet hjerne. Vi tager emnet op 
på et kommende fællesmøde ”Den gode pause”. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Forebygge stress, ensomhed osv. ved opmærksomhed og italesættelse løbende. F.eks. ved at sætte 
”hvordan har vi det” på dagsorden mindst én gang om året. Tiltag gennemført
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Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Italesættelse af at både en selv og kolleger har et ansvar for at ”sige til”, når for meget travlhed og evt. 
stress er en risiko. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Forebyggelse af stress

Forebygge stress, ensomhed + 
understøtte fokus på godt socialt og 
kollegialt samvær i   afdelingen

Opmærksomhed på eventuelle stresssymptomer hos kolleger (f.eks. ændret adfærd, sygdom, faglige 
problemer) og forpligtelse til handling (f.eks. dialog direkte med kollega, tilbud om hjælp, videregive 
bekymring til ledelsen). Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Lave Årshjul med frister:
 Forventningsafstemme med interne og eksterne brugere
- vise om man kan hjælpe hinanden ved spidsbelastninger
- ph.d. er i gang
- int overvejer den reele værdi af et årshjul

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Adm-chefen (funktionscheferne) skal forventningsafstemme med institutterne (sikkert bedst med 
afdelingslederne) i højere grad omkring mulig service/support – ligner SLA:
- Giver højere trivsel
- Sikre bedre tone og bakke adm op i konkrete sager
- Kollegial forståelse for hinandens rammer
- Kommunikation af opgaveprioriteringer Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

IT-understøttelse:
- Bedre (eller i det hele taget ”nogen”) understøttelse og overblik
- Opgavestyring – synlighed i hvor en opgave er i systemet, så brugerne ikke belaster med forespørgsler om 
status
- Særligt projekt om ph.d.-kurser Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Kommunikation:
- Forbedring af massekommunikation til brugerne (stud. og VIP) giver færre personlige henvendelser = mere 
tid til opgaven
- Benyt fx institutnyhedsbreve
- Optimer hjemmesider Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Sårbarhed:
- Mange er alene om opgaven og kan ikke spare pga højt specialiseret indhold – hvilket giver sårbarhed ved 
fravær (sygdom, rejse etc) 
- Bevidsthed om dette

Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Hjemmearbejde:
- Kan afhjælpe stress at man kan lukke sig inde og få klaret opgaverne koncentreret og uden forstyrrelse Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Forebyggelse af stress ?

Kollegaer skal være villige til at hjælpe hinanden i pressede situationer = godt kollegaskab.
- Den som har brug for hjælp skal være bedre til at spørge om den og den som har overskud skal være bedre 
til at stille sig til sig rådighed Tiltag gennemført

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Stress-monitorering:Igangsættelse og gennemførsel af seks måneders stress- monitoreringsforløb for alle 
medarbejdere. Forløbet faciliteres af Resilio i perioden september 2016 – februar 2017 og omfatter, udover 
selve monitoreringen, samtaler med erhvervspsykolog for medarbejdere, der er vurderes at være i 
farezonen. Igangsat den 5. september. Tiltag gennemført



Side 4 af 8

Område Indsatsområde Mål Tiltag Status

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Medarbejderudviklingssamtaler: Ved de kommende medarbejderudviklingssamtaler vil der være et særligt 
fokus på stress. Der vil være mulighed for at medarbejder og leder i forbindelse med samtalen aftaler 
særlige indsatser for at forebygge stress hos den enkelte medarbejder. Igangsættes oktober 2016. Tiltag gennemført

Arts Studier Forebyggelse af stress

At reducere eventuelle 
stressfremkaldende forhold på 
arbejdspladsen og at give 
medarbejderne yderligere redskaber 
til at håndtere stresssituationer

Procesoptimering:Med henblik på gennem mere hensigtsmæssigt tilrettelagte forretningsgange at reducere 
stress-fremkaldende arbejdsrutiner er der iværksat procesoptimeringsforløb på eksamensområdet (EKA). 
Der påtænkes gennemført procesoptimeringsforløb på andre udvalgte områder (blandt andet UVA og 
SNUK). Igangsat maj 2016 Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

At give en hjælpende hånd: Fokus på, at det er ok at bede om hjælp og at det er vigtigt at hjælpe kolleger, 
der har brug for det. Fokus på kendskab til hinandens arbejdsområder og arbejdspres, da dette giver bedre 
muligheder for at hjælpe og bede om hjælp. Punktet inddrages som fast punkt på personalemøder. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

Tillidsrepræsentant skal være objektiv: Undgå sammenfald af roller (leder/tillidsrepræsentant). Alle 
medarbejdere skal vide hvem tillidsrepræsentanten er samt have let adgang til vedkommendes 
kontaktoplysninger. Aftalt af medarbejderne. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts Forebyggelse af stress
Forebygge stress via samarbejde og 
anerkendelse

Medarbejderudviklingssamtaler: Mulighed for, at medarbejder og leder i forbindelse med samtalen aftaler 
særlige indsatser for at forebygge stress hos den enkelte medarbejder. Punktet skal fastholdes som en del af 
Medarbejderudviklingssamtalen. Tiltag gennemført

Arts HR Geografi ?

Jo mere vi deler opgaver og løsninger jo bedre fungerer det og jo lettere kan vi afhjælpe ved arbejdspres det 
ene sted – og jo lettere kan vi levere en ensartet service på hele fakultetet
- Lave faste supportermøder hver 14. dag som kan sikre ensartethed. Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ?

 Mgl nærhed til fakultetsledelsen gør at vi nogle gange oplever at komme på bagkant af beslutninger, så vi vil 
opdyrke kontakten for at lave bedre løsninger og blive inddraget tidligere.
 Således vi vil måske også opleve mere anerkendelse af ACAs service, hvis vi kan levere bedre service. Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ? -          Møde i tide til aftalte møder og få video op at køre i tide Tiltag næsten gennemført

Arts HR Geografi ?
-          Gøre noget fælles faglig og socialt 1. gang i semesteret (husk Fælles Faglighed) men gør det også nogle 
gange i Emdrup.

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Arts HR Geografi ? -          Skal vi nogle gange spise frokost på videolink? Tiltag gennemført

Arts IT Geografi
Bedre sammenhæng mellem 
afdelingerne i Aarhus og Emdrup

Mere og bedre videndeling: Både Aarhus og Emdrup skal fortsat have fokus på at dele viden og løsninger. 
Mind kollegerne om, at man husker at give besked i hhv. Emdrup og Aarhus ved ændringer, der kan påvirke 
arbejdet i begge teams. Og husk at Aarhus nogle gange er eneste kontaktpunkt ved henvendelser fra AU IT. 
Her bør man altid spørge sig selv, om det er noget, der skal videreformidles til Emdrup. Tiltag næsten gennemført

Arts IT Geografi
Bedre sammenhæng mellem 
afdelingerne i Aarhus og Emdrup

Socialt fællesskab: Vi vil fortsat prioritere det sociale fællesskab på tværs af geografier ved afholdelse af 
minimum én fælles seminardag i september i skiftevis København/Aarhus. Tiltag gennemført
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Arts Kommunikation Geografi Mere og bedre videokonference

Bedre videomøder: Bidrag til at gøre videokonference til en naturlig del af arbejdsdagen, så det er muligt at 
arbejde på tværs af Danmark. Det gælder både vores egne møder og de møder, vi holder med fagmiljøer og 
andre. Mind kollegerne om, at det er nemt og ukompliceret at inddrage video – og opdrag mødearrangører 
til at booke lokaler på begge lokaliteter, tænke over lokalets indretning og deltagers placering og sørge for 
at materiale er tilgængeligt for alle. Tiltag gennemført

Arts Kommunikation Geografi Mere og bedre videokonference

Fokus på god mødekultur. At afholde møder forpligter, især når nogle af deltagerne kommer rejsende fra / 
sidder i den anden ende af landet. Vi vil vise respekt for hinandens tid med velforberedte mødedeltagere, 
god mødeledelse og overholdelse af tiden, ligesom vi kun vil aflyse møder pga. sygdom eller andre 
tvingende grunde – og gør i givet alt, hvad vi kan, for at underrette udenbys mødedeltagere over SMS eller 
telefon, så de ikke må rejse forgæves. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi Geografi

Bedre mulighed for inddragelse af 
medarbejderne i Emdrup og   
Herning

Placere personalemøder, projektøkonommøder, controllermøder og evt. andre møder tidsmæssigt, således 
medarbejdere i Emdrup kan deltage ved afrejse fra Kbh. om morgenen (dvs. typisk start tidligst kl. 10.00) Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ?

Der kan arbejdes på geografisk nærvær i relation til institutterne:
- Flere kan med fordel rejse ud på institutterne og arbejde derfra og opbygge netværk
- Aftal evt ”skyggerotation” – hvor man følger en institutkollegas dagligdag som har snitfladerelationer til 
egne opgaver
- Aftal evt rotation med andre fakulteter eller vicedirektørområderne Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ?

Skal være bedre til videolink:
- Book lokaler i begge ender (i outlook) hvis du har ansvar for mødet
- Mød op i tide og tænd anlæg Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering Geografi ? Benyt Erasmus staff training til at besøge internationale partnere og lær om best practise for eget område. Tiltag gennemført

Arts Studier Geografi  Mere og bedre videokonference
Inddragelse: Større fokus på at udvikle ensartede kulturer omkring medarbejderinddragelse på de to 
campusser (eksempelvis i forbindelse med mødevirksomhed, deltagelse i arbejdsgrupper m.v.).

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Studier Geografi  Mere og bedre videokonference

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

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Når ledelsen sætter en retning giver det bedre arbejdsmiljø via mindre uklarhed Tiltag gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Vi skal sikre via afdelingsmøderne at vi har en fælles forståelse af ”hvor vi er henne sammen” Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse -          Forbedre partnermøderne med konkrete sagsmøde så der sikres ensartet praksis på tværs Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse  Tiltag næsten gennemført

Arts HR God ledelse i dagligdagen
Mindske stress via videndeling og 
anerkendelse Man kan angive ”rød – gul – grøn” status til afdelingsmøderne Tiltag gennemført

Arts IT God ledelse i dagligdagen ?
Synlig ledelse: I den nye ledelsesstruktur fra primo 2016 har teamlederne (Erik og Michael) en større rolle og 
skal betragtes som den daglige ledelse. Tiltag gennemført

Arts IT God ledelse i dagligdagen ?
Rettidige beslutninger: Vi vil prioritere, at der træffes velovervejede, men hurtige ledelsesbeslutninger, så 
opgaver kan planlægges og udføres rettidigt.  Tiltag næsten gennemført
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Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Ledelsen skal have tid til at være til stede med ”åben dør”.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog

Mere dialogbaseret tilgang på pø- og controllermøder (og evt. andre møder), indarbejde vidensdeling hvor 
det giver mening. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog

Ledelsen skal understøtte medarbejderes ønske om at blive bedre til at strukturere tilrettelæggelse af egen 
dag. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Ledelsen skal sikre information og dialog om beslutninger osv., der kan være med til at afmystificere. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog Opmærksomhed på  eventuelle stresssymptomer. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God ledelse i dagligdagen

Tilstedeværende og tilgængelig 
ledelse, mere inddragende   dialog ”Postkasse” opsættes til anonyme ønsker/tip osv. Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Sikre forventningsafstemning mellem ressourcer og opgaver:
- Kommunikere dette til institutterne fra ACAs ledelse
- Evt flere små møder med institutterne som afklarer dette – og ikke som samlet team men med fokus på 
den konkrete arbejdsopgave

Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Skabe klarhed om hvad universitetsdirektøren mener når han siger at vi skal levere mere service med færre 
ressourcer:
- Hvordan gøres dette konkret
- Sikre at digitaliseringen sker sammen med brugerne
- Sikre at procesoptimering sker sammen med alle parter og ikke kun internt i adm

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

Sikre at medarbejderne ikke arbejder udenfor arbejdstiden (og i ferien) når det nu er så let med ny teknologi 
(og forventes af VIP som måske i højere grad kan lade privatliv og arbejdsliv flyde sammen):
- Fx Slette mailprogrammer fra telefon i weekend og ferie
- Ledelsen skal gå foran i at signalere at man skal være ”off-line” når man har fri – for eller kan man ikke 
samle energi til at være ”on-line” når man er på arbejde.

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God ledelse i dagligdagen ?

God ledelse er synlig og tilgængelig:
- Angiver forventninger
- Angiver retning
- Lytter til input
- Giver ”ægte” svar
- Anerkender indsats Tiltag næsten gennemført

Arts Studier God ledelse i dagligdagen Bedre videndeling

Udvikling af lederkompetencer: Det er et mål at alle ledere i Arts Studier påbegynder og gennemfører 
videreuddannelse inden for ledelse med henblik på vedvarende udvikling af de nødvendige 
ledelseskompetencer hos den enkelte leder til at udøve god ledelse i dagligdagen . Tiltag gennemført

Arts Studier God ledelse i dagligdagen Bedre videndeling
Større tydelighed: Bedre kommunikation i forhold til beslutninger – større tydelighed og klarere 
begrundelser

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender
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Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Lederen ”når rundt” til alle medarbejdere hver 14. dag: Den daglige leder skal gerne nå rundt til hver enkelt 
medarbejder hver 14. dag. Ikke nok at opsøge medarbejdere når der er problemer. Punktet er inddraget i 
lederens plan. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Udvikling af lederkompetencer: Fokus på om lederne har de rette redskaber til at udfylde deres rolle. 
Ledelsesmæssige temaer og/eller dilemmaer tages op som fast punkt på BAL-møder. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Feedback til ledelsen: Medarbejdere skal reagere på ting når de sker (og ikke vente til næste APV 
spørgeskema). Vigtigt at give feedback til ledelsen – vi ønsker det! Rundering også gennemført – altid del af 
de faste mødefora i enhederne Rengøringen i Aarhus benytter Den anonyme brevkasse som alternativ 
kanal. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Synlig ledelse og god kommunikation: Ledelsen skal være nærværende. Bedre kommunikation i forhold til 
beslutninger – større tydelighed og klarere begrundelser. Skal fastholdes - I de faste mødefora kan 
deltagerens ”Check in” f.eks. Benyttes Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God ledelse i dagligdagen
Tilstedeværende ledelse, som skaber 
tryghed blandt medarbejderne

Seminar: ”God ledelse” tages op på seminar i ledergruppen i efteråret. Lederstil og situationsbestemt 
ledelse blev drøftet. Emnet fastholdes på kommende seminar. Tiltag gennemført

Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone Det bruger vi –det giver vi – det modtager vi Tiltag gennemført
Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone Også internt er vi gode til det overfor hinanden Tiltag gennemført

Arts HR God omgangstone Fortsat sikre den gode tone

Fortsat fokus og indstillet på at tale det imod hver gang vi er udsat overfor det (selvom det sker meget 
sjældent)
Fokus på hvorledes det konkret håndteres; dvs først til egen leder, alternativt til næste niveaus leder
Fokus på at vi som HR kan høre om forhold, som vi kan opfordre til komme frem, men også vide at vi ikke 
kan tvinge en sag frem hvis den implicerede part ikke ønsker det.

Tiltag gennemført
Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær Inviter kollegaen med til kaffepausen – og accepter også et nej tak. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær ”Ud i det blå”-arrangement den 2. september Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær Fokus på at konflikter kan mindskes ved at vi taler med hinanden i stedet for om hinanden. Tiltag gennemført

Arts og Aarhus BSS 
Økonomi God omgangstone

Sikre god omgangstone, socialt og 
kollegialt godt  samvær

Som kollegaer skal vi sige det til hinanden, hvis tonen opleves at genere. Ledelsen inddrages, hvis der føles 
et behov for det. Tiltag gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Forventningsforståelse:
- Dårlig tone bidrager allermest til stress
- Prøv at forstå hvorfor man er udsat for dårlig tone og om man selv kan gå forrest med godt eksempel – har 
man selv andel?
- Overvej om egne processer/metoder/kommunikation kan forbedres
- Bytte skrivebord med en fjern kollega som man deler opgaver med
- Bedre kendskab giver mindre fjendskab Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Tag et fysiske møde hvis muligt:
-men nærhed koster tid = mindre tid til opgaven Tiltag næsten gennemført

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ?

Konfronter den anden part med egen oplevelse af situationen:
-”når du siger sådan, så oplever jeg manglende respekt for min situation….” (assertiv kommunikation)

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat
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Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ? Alle ledere har et særligt ansvar for at agere på ting de selv oplever eller bliver fortalt

Tiltag påbegyndt men 
væsentlige udeståender

Arts Ph.d. og 
Internationalisering God omgangstone ? Jo bedre vi kender hinanden, des større forståelse og mindre risici for konflikter (dårlig tone).

Tiltag igangsat og delvis 
gennemført

Arts Studier God omgangstone Bedre videndeling

Temamøde og kodeks: Det planlægges at gennemføre et fælles arrangement, der beskæftiger sig med 
udvikling af kulturer, der fremmer en god omgangstone. Endvidere formulering af et kodeks for den gode 
omgangstone.

Tiltag beskrevet og påtænkt 
igangsat

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Workshop med fokus på samarbejde og tolerance: Fokus på at udvikle en kultur, hvor medarbejderne 
respekterer hinandens forskelligheder. Workshop for rengøringsgrupperne i Aarhus og Emdrup med besøg 
af coach er arrangeret i oktober. Denne workshop følges evt. op primo 2017 for at fastholde og 
videreudvikle en kultur hvor medarbejderne føler tillid, tryghed og tolerance overfor hinanden. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Fokus på god kommunikation: Opmærksomhed på at respektere hinandens grænser og at det er ok at sige 
fra. Opmærksomhed på, at ironi og sarkasme opfattes forskelligt person til person. – Fokus skal fastholdes. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Temadage/temamøder/dialogmøder: Temadage og temamøder, der beskæftiger sig med udvikling af 
kulturer, der fremmer en god omgangstone. Temadage og dialogmøder afholdt i både Aarhus og Emdrup. 
·         27.05.16: Temadag i Emdrup til Stevnsfortet
·         02.06.16: Dialogmøde i Emdrup om Psykisk APV
·         03.06.16: Dialogmøde i Aarhus om Psykisk APV
·         21.09.16: Temadag i Aarhus til Moesgaard (inkl. workshop om samarbejde/trivsel, god ledelse og godt 
kollegaskab)

Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

Fastholde fokus på det gode kollegaskab. Skabe rammer, der fremmer et godt kollegaskab – fx kaffepauser, 
arrangementer. Tiltag gennemført

Bygningsservice Arts God omgangstone
At udvikle en kultur hvor tillid, 
tryghed og tolerance er nøgleord

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 leder, alternativt næste niveaus leder. – Fokus skal 
fastholdes. Tiltag gennemført
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Observatør 
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Dagsorden 

Ordinært LSU (kl:11:00-12:00) 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

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

ninger til referatet. 

Bilag: Referat fra LSU-møde og fælles LSU_LAMU møde i ACA den 9. marts 

2017 

 
Punkter til drøftelse eller beslutning: 

3. Personale politik 

3.1. Kompetenceudvikling (Under udarbejdelse. Orientering på møde) 

3.2. Rekruttering og ansættelse 

3.3. Sygefraværspolitik (Under udarbejdelse. Orientering på møde) 

Motivering: Oplæg fra arbejdsgrupperne ang. lokal drøftelse af personale poli-

tikken i forhold til behovet for yderligere tiltag. 

Bilag: udkast til rekruttering og ansættelse i ACA samt spørgeguide. 

 

4. Lønforhandling 2017 

Motivering: Evaluering af lønforhandlingsproces 

Bilag: Oversigt over LF17 

 
Orienteringspunkter og eventuelt: 

5. Økonomi  

5.1. Regnskab 2016  

5.2. Budget 2017  
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Motivering: Orientering om ACA’s økonomi. 

Bilag: Sagsfremstilling, ØR1, Regnskab 2016 og ØR3 

 

6. Eventuelt 
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LSU-møde i ACA den 9. marts 2017 
Kl. 9.00 – 10.00  
 
Aarhus bygning 1443, lokale 440 
Emdrup lokale D118 
 
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) 
 
Fraværende: Ditte Jessing (Observatør) 
 
Observatør 
Zbigniew Sobkowicz (ZS) 
 
Referent: Steen Weisner (SW) 
 
 

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

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen er godkendt 
 

2. Opfølgning på møde den 9. november 2016, herunder evt. yderligere 
bemærkninger til referatet. 
Ingen kommentarer. 
 
Punkter til drøftelse eller beslutning 

3. Personalepolitik i ACA 
3.1. Rekruttering og ansættelse 

OJ: Et ønske om at professionalisere området, så vi får de rette ansøgere. 
LNP: Godt forslag.  Dog vigtigt at kunne tilpasse brugen af retningslin-
jerne, herunder antallet af medlemmer og sammensætningen af ansættel-
sesudvalget, i forhold de enkelte stillinger.  
OJ: Der kan komme yderligere ting efter en kommende sparring med AU 
HR. Er disse omfattende, tages sagen op på næste LSU, men er det småæn-
dringer, vil dette blot blive skriftligt orienteret. 

 
3.2. Sygefravær 

OJ: Emnet drøftes også sammen med LAMU. OJ foreslår, at en arbejds-
gruppe med deltagere fra LSU, LAMU og fra både medarbejder-og leder-
side, laver en ACA politik for området, herunder hvorledes der sygemeldes 
og hvornår og hvordan den sygemeldte har kontakt med lederen om for-
ventet varighed, eventuelle presserende opgaver m.v.  
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Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan vi nedbringer sygefravær og hvor-
dan vi skaber en fælles forståelse for, hvorfor vi arbejder med området - at 
nedbringe sygdom hjælper os alle; både den sygdomsramte og de, som skal 
løfte vedkommendes opgaver. 
Der er et generelt ønske om statistik, som giver bedre indblik i sygefravæ-
ret og gør det muligt at arbejde mere aktivt med at forbedre de forhold, 
som kan nedbringe fraværet. Behovet er tidligere anmeldt til AU HR, men 
vil blive taget op igen.  

 
4. MUS 

Ledergruppen har på et møde for alle ledere i ACA med personaleansvar taget 
hul på drøftelser af en mulig videreudvikling området, således at vi fortsat anven-
der AUs generelle MUS-koncept, men også prøver f.eks. at anvende GRUS og 
kompetencemapping til at forny og forbedre det samlede forløb for den enkelte 
og for afdelingerne. 
 
Vi havde i 2016 fokus på: 

− Kompetenceudvikling 
− Videnudveksling på tværs af ACA, herunder også fokus på geografi 
− Generel trivsel 

Der var enighed om også at have de samme fokuspunkter i 2017.  
 
RP gjorde opmærksom på, at der er behov for at medarbejderne via AUHRA har 
adgang til de indgåede aftaler for at sikre en fælles opfølgning. 
 

5. Kompetenceudvikling 2016 
OJ: 2016 oversigten bygger videre på den model vi startede i 2015 og viser, at 
kompetenceudvikling generelt har et pænt niveau i ACA. Det er intentionen at 
fastholde. 
 
Orienteringspunkter  

6. Økonomi  
6.1. Regnskab 2016 

OJ: Regnskabet er ikke færdigt endnu, men ACA ser ud til at have et posi-
tivt resultat og dermed bidrage til fakultets opsparing. Bliver taget op igen 
på næste møde. 

6.2. Budget 2017 – 2018 
OJ: Vi er ved at lave ØR1 for budget 2017. Tallene peger i retning af, at vi 
kan komme i mål uden særlige reduktioner. Arbejdet med budget 2018 er 
endnu ikke langt nok til, at der kan siges noget. Bliver taget op igen på næ-
ste møde. 
 

7. Lønforhandlinger 2017 
Mads Brask Andersen i AR HR er netop kommet tilbage fra barsel og er i gang 
med at lavet det materiale som skal ud til de faglige organisationer. 
 

8. Flytning af sproguddannelser fra BSS til Arts 



 
 
 
 

  
  

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

ACA har i forbindelse med overtagelsen af BSS’s sproguddannelser fået overflyt-
tet to medarbejdere fra Administrationscenter BSS og to medarbejdere fra Insti-
tut for Virksomhedskommunikation, som er startet i AR Studier; ligesom der er 
sket et rammeløft, som muliggør nye stillinger i Arts Studier og en midlertidig 
stilling i det Internationale område. Disse stillinger er besat eller er under besæt-
telse. 
 

9. Strategiske mål for ACA i 2017  
I LEA er det besluttet at få et overblik over vigtige mål for aktiviteterne i vicedi-
rektørområder og administrationscentre i 2017 med henblik på koordinering. For 
ACA er det bl.a. implementering af administrationen af de nye sproguddannel-
ser/flytningen af sprogfagene fra BSS, gennemførelser af flytterokader på Arts’ 
fysiske lokaliseringer i Aarhus og kompetenceudvikling – ledere og medarbej-
dere.  
 

10. Eventuelt 
10.1. TAP-sommerudflugt 2017 

Drøftet på fællesmøde LSU/LAMU samme dag. Se referat fra dette.  
 

 
 

Ole Jensen   Ivy Kirkelund  
Formand    Næstformand  
 
 



 

 

 

 
 Arts Bygningsservice 

Aarhus Universitet 

Tåsingegade 3 

8000 Aarhus C 
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E-mail: hum@au.dk 

arts.au.dk/om-

arts/administrationscentret/  
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Møde den: 9. marts 2017 

Aarhus: Byg. 1443, lok. 440 

Emdrup: D118 

 

Fællesmøde LSU/LAMU i ACA  

 
Mødedeltagere LAMU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Lars Friis (LF)                                         Ole Jensen (OJ) 

Birgitte Katrine Adams (BKA)             Signe Hvid Maribo (SHM) 

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

Berit Granum (BG)             

Candy Joan Clifforth (CJC) 

 

Mødedeltagere LSU: 

Medarbejdere                                    Ledere 

Rikke Petersen (RP)                              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)                    Observatør: Ditte Jessing (DJ) 

Sigurbjørg Olsen Christensen 

Torben Sommer (TS)                             Rådgiver/HR-partner: 

                                                                    Mads Brask Andersen (MBA) 

Observatør:                                               

Zbigniew Sobkowicz (ZS)  

 

Afbud: Sigurbjørg Olsen Christensen, Zbigniew Sobkowicz, Mads Brask Andersen, Aino 

Lea Winther-Pedersen 

 

Referent: Anne Mørk Risager (AMR) 

 

Referat 

 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 9. november 2016 

På sidste møde blev det besluttet at udfærdige separate dagsordener til hhv. LSU-

møde, LAMU-møde og fællesmøde. Dette er forsøgt denne gang.  
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3. Opfølgning: Psykisk arbejdsmiljø 

Motivering/opgave: Status på arbejdet med handleplanerne (kort præsentation for-

beredes) 

a) Hvordan kan vi fortsætte arbejdet frem mod næste møde i juni? 

OJ foreslog, at vi til næste fællesmøde den 9. juni skal etablere et overblik over, hvor 

langt de enkelte afdeling er nået i arbejdet omkring psykisk arbejdsmiljø. Det er op til 

afdelingen selv at bestemme, hvordan arbejdet mest hensigtsmæssigt gribes an. Dog 

skal det ske med inddragelse af arbejdsmiljøorganisationen.  

 

4. Orientering: Arbejdsmiljøstatistik 

Motivering: Arbejdsmiljøstatistikker fra AU HR 

a) Sammenligning af sygefraværet i 2015 med sygefraværet i 2016  

 

Det blev diskuteret, hvorvidt en yderligere opdeling af sygefraværet ville være gi-

vende. BKA foreslog en opdeling af langtidssygemeldinger og almindelig sygdom 

samt en opdeling af Aarhus og Emdrup.  

 

SW foreslog, at den enkelte leder selv instrueres i at kunne hente relevante data ud 

fra AUHRA vedrørende afdelingens situation.  

IK mente, at det var vigtigt at få belyst, hvilken type sygdom, vi er oppe imod for at 

kunne benytte os af rette metoder i forhold til håndtering af problemstillingen.  

RP tilføjede, at der i stedet for at kigge dybt i sygefraværet, med fordel kan ses på an-

dre parametre som organisationen, kommunikationen, ledelsen, medarbejdersam-

mensætningen osv. 

LNP supplerede, at en yderligere opdeling af sygefraværet er afgørende for det videre 

arbejde, så vi kan få fakta på bordet.  

KHN pegede på, at det også bør ses i et nationalt perspektiv – har der eksempelvis 

være ekstraordinære influenzaepidemier eller lign.?  

SHM bemærkede, at det stigende sygefravær ikke behøver at hænge sammen med et 

belastet arbejdsmiljø. SHM har oplevet mere sygdom end normalt, men APV’en har 

samtidig forbedret sig.  

 

Der var enighed om, at dette perspektiv ikke skal/kan dække over det samlede syge-

fravær i ACA og at handling er nødvendig.   

OJ nævnte, at det i LSU-mødet lige inden var besluttet at lade en arbejdsgruppe 

drøfte et oplæg til en sygefraværspolitik. LAMU vil blive inviteret til at sende en delta-

ger til arbejdsgruppen. OJ vil forsøge at få et forbedret talmateriale til næste møde.  
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6. Eventuelt 

BKA oplyste, at universitetet har indgået aftale med en andet firma til psykologisk 

rådgivning.  

OJ forhørte sig om, hvorvidt der var stemning for en TAP-sommerudflugt med delta-

gelse fra institutterne i 2017. Generel positiv opbakning hertil. Hvorvidt udflugten 

kan/skal arrangeres på tværs af geografi undersøges. Flere forslag noteret. Der var 

enighed om, at august er en oplagt måned til en sådan udflugt. SHM pointerede, at vi 

skal være opmærksomme på Arts Sommerfesterne i hhv. Emdrup og Aarhus.   

 

BKA opfordrede til, at den enkelte afdeling kunne forsøge at samle medarbejderne på 

tværs af geografi, hvis ikke sommerudflugten tillader det.   

 

 

Ole Jensen  Ivy Kirkelund  

Formand   Næstformand   

LSU/LAMU  LSU    
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Modtager(e): ACA LSU Notat 

Udkast til lokale retningslinjer for rekruttering og ansættelse i ACA 

 

 

Retningslinjerne har til formål at sikre opfyldelsen af flere formål i forbindelse med 

ansættelser i ACA – især at der altid ansættes medarbejdere, som har de nødvendige 

og relevante faglige og personlige kompetencer til at løse administrationscenterets 

aktuelle og fremtidige opgaver. Det er desuden vigtigt, at der er størst mulig åbenhed 

og inddragelse af medarbejderne i rekrutteringsarbejdet.  

 

Rekrutteringsprocessen kan opdeles i tre:  

 

• Før ansættelse 

• Under ansættelse 

• Efter ansættelse 

 

Før ansættelse 

 Funktionschefen eller anden personaleleder (leder) orienterer i god tid afdelin-

gen om planer for kommende ansættelser og træffer aftale med medarbejderne 

om nedsættelse af et ansættelsesudvalg. Der tages eventuelt en indledende snak 

og forventningsafstemning vedrørende kompetencer, personprofil m.v. i forhold 

til stillingen.  

 Ansættelsesudvalget har normalt af 2 – 4 medlemmer.  1 – 2 ledere og 1 – 2 med-

arbejdere samt afhængigt af stillingen eventuelt en repræsentant for det/de fag-

miljøer, som den nye medarbejder skal arbejde sammen med. I forbindelse med 

lederstillinger inviteres en repræsentant fra det relevante VD-område eller funk-

tionsområde på et af de andre administrationscentre.  

 Ansættelsesudvalget drøfter de kompetencer og den personprofil, som er vigtig i 

forbindelse besættelse af den ledige stilling, samt udformningen af et stillingsop-

slag. 

 For at få det bedst mulige og mest relevante ansøgerfelt er det vigtigt, at stillings-

opslag løbende udvikles, hvilket bl.a. sker ved at få sparring fra HR eller kolleger 

i andre afdelinger.  
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Under ansættelse 

 Efter udløb af ansøgningsfristen udvælger ansættelsesudvalget sammen et antal 

ansøgere til samtale. I tilfælde af uenighed træffer leder beslutning.  

 Ansættelsessamtalen gennemføres som en struktureret dialog med ansøgerne, 

hvor der anvendes en spørgeguide á la vedhæftede, og kan eventuelt indeholde en 

case, som ansøgeren med forberedelse skal redegøre for. Det kan endvidere be-

sluttes en test foretaget af HR før, under eller efter samtalerne. 

 Efter afholdelse af ansættelsessamtaler drøfter/indstiller udvalget, hvem der skal 

tilbydes stillingen. Leder træffer den endelige beslutning. 

 

Efter ansættelse 

 Leder kontakter telefonisk alle ansøgere, der har været til samtale, og giver et be-

grundet afslag og eventuel feedback. Øvrige ansøgere får skriftligt afslag. Leder 

orienterer efterfølgende afdelingen om den nye medarbejder.  

 Leder sørger for, at der udarbejdes et introduktionsprogram for den nye medar-

bejder, og at der udpeges en mentor, som hjælper den nye kollega til rette i for-

hold til hverdagen lokalt og hele organisationen Det er en prioriteret opgave, at 

den nye medarbejder en god start i jobbet både fagligt og socialt. Til inspiration 

se f.eks.: http://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/god-

modtagekultur/modtagelse-videregaaende-uddannelse 

 Nye medarbejder inviteres til at deltage i den introduktionsdag ACA afholder 

normalt 2 gange om året med besøg i alle afdelinger. 

 Nye medarbejder opfordres til at deltage AU’s introduktions-arrangement: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-

ansaettelse/medarbejderintroduktion/ny-medarbejder-paa-au/  

 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/medarbejderintroduktion/ny-medarbejder-paa-au/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/rekruttering-og-ansaettelse/medarbejderintroduktion/ny-medarbejder-paa-au/


Spørgeguide til ansættelsessamtale  
 

Leder byder velkommen og ansættelsesudvalget præsenterer sig selv 

 

Leder indleder med at fortælle kort om afdelingen/området (kultur, arbejdsmiljø m.v.) og om 
stillingen,  hvis det ikke allerede fremgår af opslaget 

 

Ansøgeren fortsætter med at præsentere sig selv og sin motivation for at søge stillingen 

 

Herefter spørgsmål til ansøger f.eks. inspireret af nedenstående:  

 

Generelt: 

Hvilken type arbejde synes du bedst om? 

Hvilke opgaver har du sværest ved? Eventuelt: Hvordan håndterer du disse udfordringer? 

Hvad definerer en god arbejdsplads for dig – fagligt, kollegialt/socialt? 

Prøv at sætte nogle ord på, hvad der gør dig til en god medarbejder. (faglige erfaringer/persontræk) 
 

Forventninger til jobbet 

Hvad er dine forventninger til stillingen?  

Hvad kan du tilføre [området]?  

Hvis du får jobbet, hvad tror du så den største udfordring bliver? 

 

Om personlige kvalifikationer: 

Hvordan tror du, at en tidligere kollega vil beskrive dig?  

Hvad kendetegner en god arbejdsdag for dig? 

Hvad kendetegner en god kollega for dig? 

Hvad motiverer dig?  

 

Ledelse og arbejdsmetoder  

Hvilken type ledelse trives du bedst med? 

Hvad lægger du vægt på i samarbejdet med andre? 

Hvad lægger du vægt på/hvilke erfaringer har du med samarbejde med ’kunder’ (hos os studerende og 
videnskabelige medarbejdere) 

 

Afrunding – ansøgeren får lov at stille sidste spørgsmål 

 

Leder runder af med at orientere om den videre proces 

Lederen kan spørge ind til forventet lønniveau, men ikke spørge ind til en konkret lønindplacering. 



96 ansøgninger om lønforbedring 

45 lønforbedringer fordelt 
på,  

# 33 Kvalifikationstillæg 

# 12 Engangsvederlag 
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Mødedato: 16. juni 2017 

Møde: Møde i LSU, ACA 

Punktejer: Ole Jensen 

Gæst:  

Beslutningspunkt (sæt kryds)  

Drøftelsespunkt (sæt kryds)  

Meddelelsespunkt (sæt kryds) X 

  

Lukket punkt (sæt kryds)  
 

 

Emne 

Regnskab 2016 og opdateret budget (ØR1) for ACA 

Resumé 

Regnskabet for 2016 endte med et overskud på ca. 2 mio.kr.  

I henhold til det reviderede budget for 2017 forventes balance mellem indtægter og udgifter.  

Indstilling 

Det indstilles, at LSU tager orienteringen om regnskab 2016 og det opdaterede budget for 2017 til efterret-

ning. 

Sagsfremstilling 

Regnskab 2016 

Regnskabet for 2016 endte med et større overskud end forventet. Ved ØR3 var der således budgetteret 

med et overskud på 100 t.kr. Det skyldes først og fremmest, at 

a) der har været færre lønudgifter end ventet som følge af refusioner i forbindelse med sygdom og barsels-

orlov. Refusionerne var budgetteret til i alt godt 3 mio.kr., men blev 1 mio.kr højere. Budgetteringen af om-

rådet er vanskelig, da det aldrig præcis kan forudsiges, hvornår refusionen kommer. Og  

b) personaleomsætningen i løbet af året har medført besparelser i lønbudgettet i form af vakancer – altså 

slippet mellem fratrædelser og genbesættelser. 

 

Budget 2017 (ØR1) 

Det opdaterede budget for 2017 viser, at der fortsat forventes balance mellem indtægter og udgifter. 

Det skal bemærkes, at dette resultat bygger på en forudsætning om, at der i løbet af året opnås et mindre 

forbrug på løn på ca. 1 mio. kr. På baggrund af erfaringerne med hensyn til vakancer m.v. fra 

2015 og 2016, anses dette for sandsynligt. Det skal understreges, at der er tale om budgetteknik og ikke et 

konkret behov for sygemeldinger eller orlov. Behovet for budgetposten skyldes (a) unøjagtigheder i kost-

prismodellen, som har en tendens til at overbudgettere løn, (b) vakante stillinger, som ikke budgetteres 

primo, hvor der oftest forventes fuld bemanding hele året, samt (c) syge- og barselsrefusioner, som ikke er 

forudset ved primo af samme årsag som vakancerne. Funktionscheferne kan ikke i det enkelte budget for 

afdelingerne indregne disse faktorer, da det vil blive for usikkert, men på administrationscenterniveau vil 

disse elementer spille ind, hvorfor vi må medberegne en vakancefaktor for ikke at overbudgettere løn sam-

let set. 

 

Der er desuden følgende ændringer/forklaringer til budgettet: 

a) ACA har i forbindelse med overtagelsen af administrationen af sproguddannelser fra BSS fået øget sin 
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ramme med 3,8 mio.kr., som skal dække en personaleudvidelse først og fremmest i Studier og en midlerti-

dig udvidelse på det internationale områder, men ellers ingen ændringer.  

 

Kommunikation 

Regnskab 2016 og budget 2017 (ØR1) lægges på ACA’s hjemmeside. 

Sagsbehandler 

Ole Jensen/Tina Riise og Heine Hundahl Esbersen, Arts og BSS Økonomi 

Involvering 

 

Tidsfrist 

 

Bilag 

1. Økonomisk oversigt og bemærkninger vedr. regnskab 2016 

2. Økonomisk oversigt og bemærkninger vedr. budget 2017 

 



Administrationscenter Arts Ansvarlig leder: Ole Jensen

Forretningscontroller: Heine Hundahl Esbersen

Tabel 1 - Primobudget 2017

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 2 - ØR1 2017

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 3 - Difference fra primobudget 2017 til ØR1 2017

Beløb i 1.000 kr.

Budgetter

Adm. ledelse og stab -481 448 -144 -177

Ph.d. og internationalisering 476 0 0 476

Økonomi 0 0 0 0

Bygningsservice 75 0 -172 -97

HR -15 10 0 -5

Studier 3.508 0 0 3.508

Kommunikation -36 0 0 -36

IT 11 0 0 11

Ramme fratrukket budget i alt 3.539 458 -316 3.681

Debiteringsindtægter 3.680

Resultat -1

Løn Drift Salg SUM

Løn Drift Salg SUM

Løn Drift Salg SUM



Regnskab 2016

Beløb i 1.000 kr. Løn Drift Salg SUM
Budgetter

Ledelse af administrationscentret 1.351 1.603 -375 2.579
Ph.d. og internationalisering 7.490 676 -628 7.538
Økonomi 0 9.505 0 9.505
Bygningsservice 18.364 871 -664 18.571
HR 4.148 104 0 4.252
Studier 36.626 1.209 -170 37.665
Kommunikation 7.052 446 -291 7.207
IT (ekskl. lager) 7.563 351 -46 7.868
EVU + Karriere 6.662 265 -557 6.370
Ramme fratrukket budget i alt 89.256 15.030 -2.731 101.555

Ramme 103.593
Ramme fratrukket budget 2.038

ØR3
Beløb i 1.000 kr. Løn Drift Salg SUM
Budgetter

Ledelse af administrationscentret 1.341 1.102 -300 2.143
Ph.d. og internationalisering 7.665 746 -582 7.829
Økonomi 0 9.472 0 9.472
Bygningsservice 19.082 720 -698 19.104
HR 4.280 78 0 4.358
Studier 37.343 942 -80 38.205
Kommunikation 7.245 490 -271 7.464
IT (ekskl. lager) 7.963 291 -35 8.219
EVU + Karriere 6.789 326 -418 6.697
Ramme fratrukket budget i alt 91.710 14.167 -2.384 103.493

Ramme 103.593
Ramme fratrukket budget 100

Ændringer fra ØR3 til regnskab 
Beløb i 1.000 kr. Løn Drift Salg SUM
Budgetter

Ledelse af administrationscentret -10 -501 75 -436
Ph.d. og internationalisering 175 69 46 291
Økonomi 0 -33 0 -33
Bygningsservice 718 -151 -34 534
HR 133 -26 0 107
Studier 718 -267 90 540
Kommunikation 193 44 20 257
IT (ekskl. lager) 400 -60 11 351
EVU + Karriere 127 61 139 327
Ramme fratrukket budget i alt 2.454 -863 348 1.938

Ramme 0
Ramme fratrukket budget -1.938
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