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Møde den 14. marts 2017 kl. 13.00-15.00, mødelokale 1431-021. Videolink 1431-023. 
 
Deltagere 
Dekan Johnny Laursen, formand (FAMU-FSU) 
AMR Hans-Peter Degn, IKK, næstformand (FAMU) 
TR Marie Nejrup Nielsen, IKS, konstitueret næstformand (FSU) 
 
AMR Aino Lea Winther-Pedersen, ACA (FAMU)  Centerleder Arne Kjær, CUDIM (FAMU-FSU)   
AMR-TR Mette Greve, DPU (FAMU-FSU)  Institutleder Per Stounbjerg, IKK (FAMU og FSU) 
AMR Mikkel Pade, IKS (FAMU)     Institutleder Claus Holm, DPU (FAMU-FSU) 
AMR Mette Bader, Dekansekretariatet (FAMU)  Administrationschef Ole Jensen, ACA (FAMU FSU) 
HK-Rep. Anne Møldrup Overballe, IKK (FSU)   Sekretariatsleder Jytte Ringtved, IKS (FAMU FSU) 
TR Camilla Skovbjerg, IKK, (FSU)     
TR Else Thousig, DPU (FSU)   
TR Ida Juul, DPU (FSU)          
TR Marie Nejrup Nielsen, IKS (FSU)     
Observatør Ivy Kirkelund, ACA (FSU).  
 
Øvrige deltagere 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, Dekanatet  
HR-Partner Karina Krogsdal-Wogensen (FSU-Sekretær).  
HR-Partnerchef Steen Weisner.  
Arbejdsmiljøfaglig kontaktperson Martin Keis Kristensen, AU-HR. (Referent) 
 
Afbud  
Institutleder Bjarke Paarup, IKS (FAM- FSU), TR Stacey Marie Cozart, CUDIM (FSU) 
   
 
 
 

Dagsordenspunkter 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
3. APV-følgegruppen 

 
4. APV Handlingsplaner (fysisk og Psykisk)  

 
5. Arbejdsmiljøstatistikker 

 
6. God omgangstone og kommunikation 

 
7. Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
 
8. Eventuelt  
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Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden den 14. marts 2017 
Alle (både medlemmer af FAMU og FSU) deltager under hele mødet. 
 
 
Pkt. 2 Godkendelse af referat fra fællesmøde FAMU-FSU den 9. de-
cember 2016 
Referatet fra fællesmødet for FAMU-FSU den 9. december 2016 har været udsendt til  
Udvalgene, jf. forretningsordenen. Der er ikke modtaget kommentarer til referatet,  
Hvorefter referatet er godkendt. Se link  
 
 
Pkt. 3 APV Følgegruppen  
Til orientering og drøftelse 
 
Resumé 
Drøftelse af kommissorium med henblik på godkendelse. 
 
Sagsfremstilling 
APV følgegruppen fortsætter sit arbejde jf. beslutning på FAMU-FSU’s fællesmøde 
d. 9. december 2016. FAMU-FSU skal med dette dagsordenspunkt drøfte det frem-
lagte forslag til kommissorium med henblik på godkendelse. Hensigten med følge-
gruppen er, at følge og støtte de fysiske og psykiske APV-handlingsplaner på Fakul-
tetsniveau. 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At drøfte kommissoriet med henblik på godkendelse. 
  
Bilag:  
Bilag 1 Kommissorium for ARTS APV-Følgegruppe 2017-2018. 
 
 
Pkt. 4 APV Handlingsplaner (fysisk og Psykisk)  
Til orientering 
 
Resume 
Mundtlig orientering om udviklingen i APV-handlingsplaner (fysiske og psykiske) 
på institut- og centerniveau, samt på Fakultetsniveau. 
 
Sagsfremstilling 
Dekanen samt institut- og centerledere giver en kort mundtlig orientering om forlø-
bet af de handlingsplaner, som de er ansvarlige for.  
 
Udvalgene orienteres om status på fakultetshandlingsplanen (Psykisk APV) i ved-
lagte notat. Der gives status på de indsatser, som har aktivitetsstart i første kvartal 
2017.  
 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At tage orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 2 Statusnotat APV- indsatser med aktivitetsstart i første kvartal 2017. 
Bilag 3 Notat om ”Ansættelser ved Arts – opfølgning på AU proces”, 1. december 2014. 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/FAMU/Referat_FAMU_FSU_09122016.pdf
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Pkt. 5 Arbejdsmiljøstatistikker 
Til orientering 
 
Resume 
Orientering om udviklingen i arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykolo-
gisk rådgivning. 
 
Sagsfremstilling 
Arbejdsmiljøstatistikken fremlægges til orientering.  
Statistikken viser data om arbejdsulykker, sygefravær og anvendelse af psykologisk 
rådgivning på AU-niveau og på fakultetsniveau.  
Arbejdsmiljøstatistikken dækker hele 2016 og har på flere områder sammenligning 
med 2015. 
For ARTS er der følgende hovedtendenser i statistikken: 
• Psykologisk rådgivning: Her er der sket et nominelt fald på 16 rådgivningsforløb fra 44 i 2015 til 28 

i 2016. Forløbene fordeler sig jævnt over året. Udregnet på rådgivningsforløb pr. 100 medarbejder, 
er der sket en stigning på 0,18 på ARTS; fra 1,13 i 2015 til 1,31 i 2016.  
 

• Sygefravær: ARTS har det højest registrerede sygefravær blandt fakulteterne, og der er ikke sket re-
elle ændringer i fraværet fra 2015 til 2016 for ARTS. Blandt institutterne er der sket en stigning i 
fraværet på IKK og DPU, hvorimod der er sket et fald på IKS.  

 
• Arbejdsulykker: På ARTS er antallet af anmeldte arbejdsulykker uændret fra 2015 til 2016. I 2016 

fremgår registrerede arbejdsulykker også af statistikken. I 2016 er der 2 anmeldte og 1 registreret 
arbejdsulykke.  

 
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At tage orienteringen til efterretning. 
 
Bilag: 
Bilag 4  Arbejdsmiljøstatistik AU 2016.  
Bilag 5 Arbejdsmiljøstatistik ARTS 2016.  
 
 
Pkt. 6 God tone og kommunikation 
Resumé 
Drøftelse af temaet ”God tone og kommunikation” 
 
Sagsfremstilling 
”God tone og kommunikation” er et centralt arbejdsmiljøindsatsområde. Det er et 
gennemgående tema for HAMU-HSU; i ARTS årlige drøftelse og i Fakultets hand-
lingsplan for psykisk APV.  
 
FAMU-FSU på ARTS skal med denne drøftelse indkredse mulige konkrete tiltag på 
området. FAMU-FSU på ARTS har en særlig bevågenhed på de udfordringer der 
ligger i kommunikationsformerne der anvendes på sociale medier og digitale kom-
munikationsplatforme. Herunder er udvalgene opmærksomme på, at der har været 
eksempler på digital kommunikation, som vidner om manglende kendskab til de ju-
ridiske rammer for videregivelse og udveksling af oplysninger. Se også vedlagte bi-
lag.  
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HAMU-HSU besluttede i december 2016, at ”God tone og kommunikation” skulle 
være et gennemgående tema på hele AU. 
 
APV-kortlægningen på ARTS i foråret gav indikationer på, at omgangstonen ud-
gjorde et arbejdsmiljøproblem, og dette affødte at temaet blev en del af APV-
handlingsplanen. Af handlingsplanen fremgår det, at FAMU-FSU indgår i dialog 
med AU-HR med henblik på inspiration og afklaring af mulige forebyggende initia-
tiver.  
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At udvalgene drøfter temaet med henblik på at iværksætte konkrete fakultets-

dækkende initiativer til at fremme god tone og god kommunikation.  
 
Bilag 
Bilag 6 Notat om tavshedspligt 
Bilag 7 Justitsministeriets Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed 
 
 
Pkt. 7 Opfølgning på løbende sager og gensidig orientering  
 
Resume 
Orientering fra Dekan, institut- og centerledere om aktuelle indsatser eller emner 
med relevans for FAMU og FSU. Herunder status på samarbejdet med Arbejdstilsy-
net.  
 
Sagsfremstilling 
Institut- og centerledere orienterer om aktuelle indsatser eller emner med relevans 
for FAMU og FSU med henblik på at dele viden på tværs af fakultetet og evt. kvalifi-
cere særlige emner eller problemstillinger. 
 
Dekanen orienterer om seminar med arbejdsmiljøworkshop for den udvidede ledel-
seskreds på Sandbjerg 23. marts.   
 
Indstilling 
Formanden indstiller til FAMU og FSU  
- At tage orienteringerne til efterretning og drøfte de fremlagte emner eller pro-

blemstillinger. 
  
 
Pkt. 8 Eventuelt. 
 
 


