
 

  
 

 
Titel: Planer og strategier

Generelt
Problembeskrivelse Sikre relevant kommunikation omkring planer og strategier i hverdagen

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Daglig ledelse

Fysiske forhold

Afdeling 6010 Økonomisekretariatet

Oprettet af Lars Bo Nørgaard

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

•Afsætte mere tid i hverdagen til den løbende kommunikation omkring
strategi/planer og relevante beslutninger i UL og Bestyrelsen - fokus på at
’oversætte’ og gøre det konkret og nærværende for medarbejderne
•Medarbejdere skal stille spørgsmål til strategi/planer og forstå
sammenhæng til egne opgaver.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Intet valgt

Konsekvens hvis det sker Intet valgt

Ansvarlig Anette Svejstrup

Deadline

Påmindelse 4 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning ØS-møder og Teammøder

Ansvarlig Anette Svejstrup

Udføres senest 2019-12-31

Påmindelse 4 uger før deadline

Status for opfølgning
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Titel: Omgangstone

Generelt
Problembeskrivelse Vi skal sikre og bidrage til en god omgangstone i AU ØB

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Arbejdssituation

Fysiske forhold

Afdeling 6010 Økonomisekretariatet

Oprettet af Lars Bo Nørgaard

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse
•Genbesøge materiale fra workshopdagen om ’God omgangstone’
•Genbesøge oplæg om ’God mail kommunikation’

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Intet valgt

Konsekvens hvis det sker Intet valgt

Ansvarlig Anette Svejstrup

Deadline

Påmindelse 2 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning Løbende

Ansvarlig Anette Svejstrup

Udføres senest 2019-10-01

Påmindelse 2 uger før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 Omgangstone
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Titel: Balance opgaver og tid

Generelt

Problembeskrivelse
Sikre et bedre overblik over drift- og udviklingsopgaver med fokus på dialog
omkring prioritering

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Arbejdssituation

Fysiske forhold

Afdeling 6010 Økonomisekretariatet

Oprettet af Lars Bo Nørgaard

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

•Planlægning: Sikre et bedre overblik over teamets drift- og
udviklingsopgaver med fokus på tidsplan og ressourceforbrug
•Fleksibilitet: Sikre og vedligeholde fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen
– teamsamarbejde kan minimere   personafhængighed
•Prioritering: Sikre prioritering af opgaver og ressourcer gennem en løbende,
åben og ærlig dialog mellem medarbejder, team og leder.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Intet valgt

Konsekvens hvis det sker Intet valgt

Ansvarlig Anette Svejstrup

Deadline

Påmindelse 4 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning MUS og GRUS samtaler

Ansvarlig Anette Svejstrup

Udføres senest 2019-12-31

Påmindelse 4 uger før deadline

APV 2019 Balance opgaver og tid
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Status for opfølgning

APV 2019 Balance opgaver og tid
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Titel: Anerkendelse af det udførte arbejde

Generelt

Problembeskrivelse
Medarbejderne skal opleve at få konkret feedback og anerkendelse fra leder,
kolleger og samarbejdspartnere

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Daglig ledelse

Fysiske forhold

Afdeling 6010 Økonomisekretariatet

Oprettet af Lars Bo Nørgaard

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

•Fejring af milepæle/afslutning af større projekter
•Huske at sige ”Tak for hjælpen” til din kollega i hverdagen – gælder for stort
og småt
•Sikre at konkret feedback/evaluering sker for både drift og
udviklingsopgaver – gerne i en fast struktur

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Intet valgt

Konsekvens hvis det sker Intet valgt

Ansvarlig Anette Svejstrup

Deadline

Påmindelse 4 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Anette Svejstrup

Udføres senest 2019-12-31

Påmindelse 4 uger før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 Anerkendelse af det udførte arbejde
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