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Læs nyhedsbrevet på nettet

NYT OM ARBEJDSMILJØ MARTS 2019

APV2019

APV2019: Undersøgelsen er slut - resultater offentliggøres 9. april

71 procent af medarbejderne på AU har besvaret spørgeskemaundersøgelsen for den psykiske og fysiske
APV. Resultaterne bliver offentliggjort d. 9. april, hvorefter det lokale opfølgningsarbejde går i gang.

Med en samlet svarprocent på 71 er der nu sat punktum for første etape af APV-undersøgelsen. De næste uger vil de
indkomne svar blive analyseret og samlet i en række rapporter. Der vil være en hovedrapport for hele AU, en rapport
for hvert fakultet og for enhedsadministrationen, rapporter for institutter, centre og vicedirektørområder samt
enheder herunder.

Den 9. april modtager alle medarbejdere en mail fra konsulentfirmaet Rambøll med et link til resultaterne, som vil
blive offentliggjort på hjemmesiden for APV2019.

Når resultaterne er klar, vil fokus være på de lokale dialogmøder. Her får du som medarbejder mulighed for at uddybe
og kommentere resultaterne samt bidrage til opfølgningen, hvor beslutninger om prioriteringer og indsatsområder vil
være med til at sikre det gode arbejdsmiljø i din enhed.

Yderligere oplysninger
• Se svarprocenter på spørgeskemaundersøgelsen
• Læs mere om APV2019 på au.dk/apv
• Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din HR-partner eller skrive til AU HR på apv@au.dk.

OM NYHEDSBREVET

'Nyt om Arbejdsmiljø' er et nyhedsbrev, som beskæftiger sig med aktuelle informationer og nyheder, der vedrører
arbejdsmiljøet for de ansatte på Aarhus Universitet. 

Her kan du tilmelde dig nyhedsbrevet .

VIL DU VIDE MERE OM ARBEJDSMILJØ?

Vil du løbende opdateres med den nyeste viden inden for arbejdsmiljø og have inspiration til arbejdet i
arbejdsmiljøgrupper og udvalg, så kan du tilmelde dig forskellige gratis nyhedsbreve her:
Branche Fællesskab Arbejdsmiljø – Velfærd og offentlig administration
Arbejdstilsynets nyhedsbrev
Videnscenter for arbejdsmiljø - Nyhedsbreve
Arbejdsmiljørådet - Nyheder
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SKRIV TIL OS

Har du bemærkninger eller forslag til emner, der kan være relevant for næste måneds nyhedsbrev, er du velkommen
til at sende en mail til arbejdsmiljo@au.dk.

Har du kolleger som ønsker at modtage nyhedsbrevet, kan de tilmelde sig via hjemmesiden.

Med venlig hilsen
AU HR, Udvikling & Arbejdsmiljø, Team Organisation og Arbejdsmiljø

Engelsk version af nyhedsbrevet vil være tilgængelig på hjemmesiden inden for kort tid.

English version of the newsletter will be available on the website within a short period of time.

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet
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