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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

27. august 2020 kl. 9.30-11.15
1918-129 IT-Undervisningslokale
LAMU/LSU møde

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Lars Bo Nørgaard
Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Anja Staun,
Arne N. Skov, Dorthe Thomsen, Michael Hertzum Krattet,
Anders Kragh Moestrup, Tanja Stride, Kristina Aabling

LSU deltagere:

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Opfølgning på referat fra møde den 28. maj 2020
Link til referat fra møde den 28. maj 2020

3.

Opstart af 2020 MUS
Forud for opstarten på MUS i 2020 skal LAMU/LSU drøfte om der er særlige temaer, som skal indgå årets MUS runde. Der er som Bilag 1 vedhæftet inspirationsspørgsmål til punktet. Overvej gerne de forskellige spørgsmål og temaer før
mødet.
Det kan oplyses, at de særlige temaer og indsatser områder for MUS i 2019 var:
1) Bedre forberedelse til MUS
2) Bedre opfølgning på MUS
3) Feedback omkring egen situation og indsats.
Punkt 1 og 2 er nærmere beskrevet i bilag 2 (behandlet i LSU maj 2019).
Der er ikke lavet en egentlig evaluering af MUS-samtalerne for 2019. Overvej i
hvilken grad det i 2019 lykkes at få sat fokus på 3 særlige indsatser
./. Bilag 1: Opstart af MUS 2020
./. Bilag 2: Opstart af MUS 2020 (indsatser fra 2019)

4.

Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB
Hvordan håndterer vi hjemmearbejde i ØB? (jf. Fællesmødet den 28-05-2020)
./. Bilag 1: Hjemmearbejde - hvad vi har lært (LSU 27. august 2020)

5.

Kort orientering om overgang til ny leverandør af rengøring

6.

Introduktion af nye medarbejdere til LAMU og LSU
./. Bilag 1: Præsentation LAMU og LSU ØB

7.

Orientering om arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik ØB
Drøftelse af arbejdsmiljø- og sygefraværsstatistikker.
./. Bilag 1: Arbejdsmiljø Enhedsadm 3Q19-2Q20 (4 kvt.)
./. Bilag 2: Arbejdsmiljø ØB 3Q19-2Q20 (4 kvt.)
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8. Orientering om status på APV handleplaner
./. Bilag 1: ØB handleplaner status 170820
9.

Eventuelt
Herunder evt. kommunikation til medarbejderne
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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

28. maj 2020 kl. 9.30-10.45
Teams
LAMU/LSU møde

LAMU deltagere:

Niels Jørgen Rasmussen, Arne N. Skov, Esther S. T. Henriksen,
Linda Udengaard, Anja Munch Larsen, Lars Bo Nørgaard
Niels Jørgen Rasmussen, Anette Svejstrup, Arne N. Skov,
Dorthe Thomsen, Michael Hertzum Krattet, Anders Kragh
Moestrup, Tanja Stride, Kristina Aabling
Marianne Maria Larsen, Charlotte Lyngholm

LSU deltagere:
Afbud:

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med ændring af pkt. 3 til ”Drøftelse af genåbningen af
AU”.

2.

Opfølgning på referat fra møde den 28. januar
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Drøftelse af genåbningen af AU
Niels Jørgen oplyste, at generelle retningslinjer er udsendt og ophængt mange
steder. Bygningsservice er en smule udfordret på omdeling af håndsprit i bl.a.
mødelokaler, printerrum, tekøkkener mv., men håbet er, at det er klaret i løbet af
næste uge.
Niels Jørgen spurgte, om der er bekymringer, noget der ikke er taget hånd om
o.lign.
Linda har hørt en bekymring for, om medarbejdere vil agere ”politi” i forhold til
retningslinjerne på AU og i ØB.
Niels Jørgen bemærkede, at nogle medarbejdere måske vil være mere bekymrede
end andre. Vi må tage os af det lokalt, hvis det dukker op.
Anja gjorde opmærksom på, at vi skal huske at tænke over, at vi alle er forskellige.
Niels Jørgen supplerede, at de medarbejdere, som møder ind om 14 dage, vil opleve bygninger med flere medarbejdere og mere aktivitet end der er pt. Dette skal
vi alle være opmærksomme på og evt. snakke om det i de enkelte teams/områder.
Anette har italesat i Økonomisekretariatet, at vi skal være restriktive mht. færdsel
mellem bygningerne på Trøjborgvej, så det måske først bliver efter sommerferien,
at der kan afholdes fysiske møder mellem medarbejdere i Økonomisekretariatet
og Regnskab.
Arne kommenterede, at ØB som udgangspunkt er restriktive mht. færdsel mellem
bygninger, men det også er nødvendigt med enkeltstående pragmatiske løsninger
– f.eks. for Servicegruppen og Intern Post.
Niels Jørgen spurgte om der er behov for mere kommunikation mht. til hvornår
de enkelte medarbejdere skal møde ind og mht. retningslinjerne i ØB?
Anders fandt, at der måske er behov for mere information vedr. frokost og fælles
morgenmad.
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Anette oplyste, at Indkøb og Økonomisekretariatet, der deler etage, har udarbejdet en fælles instruks om frokost mht. spisning i hold og hvor.
Tanja oplyste, at man i teamet har talt om at spise udenfor, men da der er et begrænset antal pladser, er der måske også behov for nogle ØB fælles retningslinjer
for bænkene?
Niels Jørgen fandt, at det vil være vanskeligt, da medarbejderne kommer fra alle
bygningerne på Trøjborgvej, men hvis det viser sig at blive et problem, kan retningslinjer overvejes.

4.

Arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik ØB
Niels Jørgen fandt, at ØB er inde i en god udvikling mht. til såvel kort- som langtidssygefravær også sammenholdt med øvrige dele af Enhedsadministration.
For perioden 2Q19-1Q20 er det korte sygefravær i ØB på 696 dage, og der er første gang, at det er under 800 dage for fire kvartaler. Medarbejdere og ledere i ØB
kan give sig selv et klap på skulderen.
Anders bemærkede, at det er en flot udvikling på baggrund af de indsatser, der er
foretaget. Er der noget andet vi skal gøre nu? Er det nogle andre snakke?
Anette erklærede sig enig i, at det er en drøftelse, der skal tages i LAMU/LSU og
LØB. Muligheden for at arbejde hjemme er måske tydeligere i lyset af de erfaringer, vi har fået under nedlukningen.
Niels Jørgen gav udtryk for, at han ikke håber, at medarbejderne i ØB har fået
indtryk af, at man skal slæbe sig på arbejde ligegyldig, hvor syg man er. Det er i
sær vigtigt at understrege i denne tid, at hvis man har Corona-symptomer, så skal
man - jf. retningslinjerne fra myndighederne - blive hjemme.
Arne fandt, at hvis en medarbejder er i hjemmekarantæne i 48 timer efter
Corona-symptomer, så er medarbejderen måske frisk nok til at kunne arbejde
hjemmefra.
Niels Jørgen oplyste, at det skal aftales lokalt i hver enkelte tilfælde.
Anja fandt, at det i nogle tilfælde er muligt at arbejde hjemmefra, hvis man er
hjemme med barn syg. Men det kræver, at man har en bærbar PC til rådighed, og
man kan tage opgaver med hjem.
Anette oplyste, at man i Økonomisekretariatet i flere år har praktiseret, at man
ved barn syg arbejder hjemme fra, hvis det er muligt.
Niels Jørgen fandt, at der kan kigges på, om det er muligt at have et beredskab af
bærebare PC’er til udlån i ØB.
Der er grund til at være glade for, at der ikke har været flere end 3 tilfælde af psykologisk rådgivning. Det er godt, at tilbuddet bliver benyttet, og at der ikke er
grund til bekymring for om antallet er for lavt eller højt.
Kristina kan evt. kontaktes mht., hvordan der kan gøres brug af tilbuddet.
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På næste LAMU/LSU fællesmøde drøftes, hvordan vi fremadrettet kan håndtere
hjemmearbejde i ØB.
Niels Jørgen oplyste, at der desuden skal kigges på delvis sygemeldinger, så vi i
ØB bliver bedre til dette.

5.

Opfølgning på APV
NJR oplyste, at status er ganske fin. Jf. bilaget har 29 ØB handleplaner grøn status, heraf er de 15 afsluttet, mens 5 handleplaner har rød status (dvs. tridsfrist for
enten opfølgning eller gennemførelse er overskredet).
Anette bemærkede, at 3 af Økonomisekretariatets handlerplaner har rød status,
men 2 af disse er afsluttet.
Lars Bo beklagede den manglende opdatering.
Lars Bo opdaterer ang. Økonomisekretariatet og fremsender ny version af status med referatet.
Niels Jørgen bemærkede, at emnet behandles på ny på næste møde, herunder
drøftelse af om den fortsatte opfølgning skal foregå i dette regi.

6.

Eventuelt
Intet til dette punkt.

Referat godkendt den 03-07-2020

Pkt 3 Bilag 1

OPSTARTAF ÅRETSMUS I LSU

AU

AARHUS
UNIVERSITET

OPSTARTAF ÅRETSMUSPÅ DAGSORDENENI
LSU I AUG 2019
Formål: At sikre e n dia log/ drøfte lse a f d e n loka le op sta rt a f MUS
Udbytte : At sikre a t a ktue lle da gsorde ne r fora nkre s i MUS, e vt. som
tillæ gsspørgsm å l, og a t d e t d røfte s om d e r e r nog e t i d e n e ksiste re nde pra ksis, de r
ønske s optim e re t til d e kom m e nde MUS.
Proces: Drøfte lse / dia log i udva lg e t e vt. ud fra op læ g / insp ira tionsspørgsm å l.

AU

AARHUS
UNIVERSITET

INSPIRATIONSSPØRGSMÅL
TILDRØFTELSEN


Er d e r, ud ove r d e fa ste te m a e r, sæ rlig e a ktue lle te m a e r I ønske s d e r d røfte s p å d e
kom m e nd e MUS?



Er d e r sæ rlig e ting om kring je re s e ksiste re nd e p ra ksis om kring MUS, som I se r e t b e hov for
a t op tim e re / g øre a nd e rle d e s til d e kom m e nd e MUS?



Hvord a n sikre r I, a t I få r d e t ønske d e ud b ytte og væ rd i a f d e kom m e nd e MUS?

AU

AARHUS
UNIVERSITET

AU

AARHUS
UNIVERSITET

Pkt 3 Bilag 2
Formål: Opfølgning på tiltag og aktiviteter aftalt på mødet den 23. maj 2019 og forberedelse af 2019 samtaler
med afsæt i AU HR opstartsmateriale.
På mødet d. 23 maj blev det aftalt at arbejde videre med de 2 nedenstående forslag for at MUS i højere grad
opleves at bidrage til medarbejdernes fortsatte udvikling.
1) Bedre opfølgning på MUS
Alle medarbejdere er forpligtet på selv at genbesøge aftaleskemaet fra deres seneste MUS. Genbesøg skal ske
i feb. eller maj måned. Der kan evt. ske en drøftelse inden i det enkelte team eller enhed. Hvis de aftaler der
fremgår af MUS-skemaet går som planlagt, behøver medarbejderen ikke at gøre noget. Hvis medarbejderen
vurderer, at aftalerne fra MUS ikke er på sporet opfordres medarbejderen til at tage en drøftelse med
nærmeste leder.
2) Bedre forberedelse af MUS
Før årets MUS-runde skal der i alle enheder være en dialog og information om den forventede fremtidige
udvikling og strategi. Dialogen bør omhandle udvikling, målsætninger og strategi. for AU,
enhedsadministrationen, Økonomi og Bygninger og den enkelte enhed.
I forlængelse af ovenstående laves der for alle enheder målbilleder, som viser særlige indsatsområder og
aktiviteter for enheden de kommende år. Herunder kan indgå en forventning om, hvorledes de nuværende
opgaver forvetes at udvikle de kommende år.
I forbindelse med arbejdet med målbilleder, vil det være relevant at afdække de forventede fremtidige
kompetencer i enheden.
I forbindelse med MUS og aftaler om kompetenceudvikling er det vigtigt at være opmærksom på, at
ansøgningsprocessen for tilskud til kompetenceudvikling er ændret (jf. bilag og se mere her Den Statslige
Kompetencefond og på Kompetencesekretariatets hjemmeside.
./.

Opstart af MUS 2019

./.

Mail vedr. kompetencefond

Pkt. 4 Bilag 1
Mødedato: 27. august 2020
Møde: Møde i LSU/LAMU Økonomi og Bygninger
Punktejer: Niels Jørgen Rasmussen
Gæst:

Beslutningspunkt (sæt kryds)
Drøftelsespunkt (sæt kryds)
Meddelelsespunkt (sæt kryds)

x

Lukket punkt (sæt kryds)
Emne
Hjemmearbejde og arbejdstidsregler – og hvad vi lærte af hjemsendelsen.
Resumé

Indstilling
Det indstilles at:
LAMU/LSU har en dialog om erfaringerne og læringen fra nedlukningen i foråret – herunder hvilke erfaringer og læringspunkter, der skal fastholdes fremadrettet.
LSU/LAMU drøfter om der bør ske justeringer i ”Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i
Økonomi og Bygninger” i lyset af erfaringerne fra nedlukningen og overgangen til samtidighedsferie.
Sagsfremstilling
Erfaringer fra nedlukningen i foråret:
Der er i Økonomi og Bygninger og alle andre steder på AU gjort mange erfaringer, og der er sket meget læring under forårets nedlukning og hjemsendelse på grund af COVID19.
I juni måned er der i Økonomi og Bygninger sket en opsamling af erfaringer og læring i alle enheder, hvor
medarbejdere og ledere alle er kommet med gode og værdifulde input. De mange input er samlet i bilag 1.
Det foreslås, at LSU/LAMU har en dialog om, hvad der særligt bides mærke i forbindelse med opsamlingen? Hvad kan vi lære, og er der særlige temaer eller emner, som vi skal arbejde videre med fremadrettet.
Hvad vil vi i Økonomi og Bygninger særligt fastholde i fremtiden?
Tilretning af retningslinjer?
Erfaringerne og læringen fra COVID19 kan gøre det relevant at se på ”Retningslinjer for arbejdstid og
håndtering af fravær i Økonomi og Bygninger”. Retningslinjerne ser senet opdateret i 2016. Særligt erfaringerne med hjemmearbejde under nedlukningen, kan gøre det relevant at se på de afsnit, som lige præcis
handler om hjemmearbejde, flekstid, fixtid mv.
Overgangen til samtidighedsferie betyder også, at de lovgivningsmæssige rammer omkring afholdelse af
ferie er ændret. Derfor kan det også være relevant, at se på de dele af retningslinjerne.
Det foreslås, at LAMU/LSU drøfter om der skal ske justeringer af retningslinjerne, og hvordan processen
herfor bedst kan tilrettelægges (de nuværende retningslinjer vedlagt som bilag 2 og de særligt relevante
afsnit er markeret med gult).
Økonomiske konsekvenser
Ingen direkte økonomiske konsekvenser
Kommunikation
Evt. kommunikation til medarbejderne drøftes på mødet. Herunder om der på baggrund af de mange input fra medarbejderne skal laves en nyhed.
Sagsbehandler
Niels Jørgen Rasmussen
Involvering

Alle enheder i Økonomi og Bygninger er kommet med input til læringspunkter mv i forbindelse med forårets hjemsendelse.
Tidsfrist
Ingen tidsfrister – dog overgang til samtidighedsferie.
Bilag
Bilag 1: Opsamling på læring og erfaring fra forårets hjemsendelse (sammenfatning af input fra alle medarbejdere)
Bilag 2: Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i Økonomi og Bygninger.

Bilag 1

Opsamling på erfaringer og oplevelser fra corona‐situationen
AU Økonomi og Bygninger
Hvordan oplevede vi hjemsendelsen?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det fungerede fint at arbejde hjemmefra, og gik bedre end forventet.
Uproblematisk for medarbejdere, som har en bærbar PC.
God information fra ledelsen på alle niveauer
Kombination af arbejde med børnepasning/undervisning var udfordrende
Savnede den fysiske og sociale kontakt til kollegaer
Kaotisk på hjemsendelsesdagen
Lidt surrealistisk i starten
Godt at flextids‐registreringen blev suspenderet i hele hjemsendelsesperioden
Positivt med personlig frihed til planlægning af opgaverne i løbet af dagen
Negativt da arbejde og fritid kunne flyde sammen
1 times mindre transport tid gav mere fritid

Hvad har vi lært?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hurtig omstilling til en digital hverdag er muligt
At arbejdsopgaverne kan løses hjemmefra
At vi kan håndtere uforudsete situationer
Samarbejde trods afstand
Hjemmearbejde kan give ro til fordybning og koncentration
Hjemmearbejde kan være et effektivt supplement
Det kræver selvdisciplin at arbejde hjemmefra – herunder struktur of gode daglige rutiner
Virtuelle møder fungerer – man kan meget mere end forventet via Skype/MS Teams
Har fået styrket IT/digitale kompetencer
Nogle aktiviteter er ikke hensigtsmæssig at afholde digitalt
At social omgang med kolleger er vigtigt og ikke fungerer optimalt virtuelt
Print kan minimeres eller undværes
Nye medarbejdere kræver fysisk oplæring
Er blevet mere selvstændig

Hvad var udfordringerne?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Få gange virkede VPN forbindelsen ikke optimalt
Mangel på IT udstyr (headset, ekstra skærm m.m.)
Stationær i stedet for bærbar PC
Børn der er hjemme
Arbejdsmiljø og indretning (bord, stol, udstyr, arbejdstlf. m.m.)
Lange møder
Selvdisciplin omkring vigtigheden af at holde pauser
Balancen mellem arbejdsliv og privatliv
Opretholde teamånden
Kommunikation/sparring med kollegaer
Oplæring af nye kollegaer

Hvad vil vi tage med os?
•

At hjemmearbejde fungerer

Sagsfremstilling
Dato: 21. august 2020
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•
•
•
•
•
•
•
•

Fortsætte med hjemmearbejdsdage ift. konkret opgaver, der kræver fordybelse.
Samarbejde med kollegaer fungerer fint trods afstand.
Fokus på anvendelse af virtuelle muligheder f.eks. MS Teams
Vi er hurtige til at omstille os
Vi kan sagtens håndtere krisesituationer
Virtuelle møder – herunder muligheden for at deltage ift. relevante punkter
Bedre hygiejne på kontorerne kan formindske sygdomsforløb i fremtiden
Med en positiv indstilling kan vi meget i fællesskab

Hvad vil vi ændre fremadrettet?
•
•
•
•
•
•

Mulighed for en mere fleksibel arbejdstid – herunder flere hjemmearbejdsdage
Færre fysiske møder (anv. Teams o.lign., hvor det giver mening)
Generelt færre og kortere møder
Finde en digital platform til erstatning af fysisk tavle.
Efterleve retningslinjer ift. godt arbejdsmiljø – AU’s samt myndighedernes
Indføre stilleperioder på storrumskontorer – 1‐2 timer dagligt

Hvordan oplevede vi at vende tilbage?
•
•
•
•
•
•
•

Dejligt at være tilbage selvom der var nogle restriktioner.
Dejligt at kunne sparre med kollegaer hen over bordet.
Uproblematisk og roligt
Mærkeligt med fysisk afstand
Godt at få opdelt arbejdslig og privatliv igen
Følelse af at det ikke gav mening at møde ind og ville blive besværligt
Det vanskeligt med virtuelle møder for medarbejdere på storrumskontorer

Øvrige bemærkninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perioden er oplevet forskelligt
Tilbagevenden har været oplevet positivt. Og lidt underligt i forhold til de fortsatte
begrænsninger.
Fremover benyttes hjemmearbejde i højere grad end før
Rart at se kollegaerne igen
Støj på storrumskontorer
Det er muligt at oplære nye medarbejdere virtuelt (udsagn fra medarbejder, der startede i
hjemsendelsesperioden)
Opfordring til at anvende MS Teams til virtuelle møder
Blive bedre til at tage en sygedag fremfor at møde ind og udsætte kollegaer for smitte
Der vil blive brug for flere mindre mødelokaler/fleksrum til afholdelse af virtuelle møder, hvis der
ikke fremadrettet bliver mulighed for hjemmearbejdsdage.

Bilag 2

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU
Økonomi og Bygninger
I AU Økonomi og Bygninger (ØB) er der stor fokus på brugerne og opgavevaretagelsen. Det er lederens
ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.
AU-ØB ønsker at fremme en arbejdstilrettelæggelse og et arbejdsmiljø, hvor der er balance mellem arbejde
og fritid. Dermed skabes de bedste forudsætninger for trivsel og bæredygtig opgavevaretagelse på lang
sigt. De generelle principper i AU-ØB er:
- Ansvarlighed
- Fleksibilitet
- Rummelighed
Nedenstående retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU-ØB er et produkt af arbejdet i AUØB’s samarbejdsudvalg (LSU). Dokumentet regulerer særlige forhold, der ikke er omtalt i overenskomster,
love, bekendtgørelser etc. Der henvises til AU HR’s vejledning om arbejdstidsregler:
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdstidfravaerbarsel/vejledningomarbejdstidsregler/.
Der henvises endvidere til Moderniseringsstyrelsens Personaleadministrativ Vejledning (PAV):
http://hr.modst.dk/Personalejura%20overenskomster/Personalejura/PAV.aspx.
Retningslinjerne er udarbejdet ud fra princippet om frihed under ansvar.
Nedenstående retningslinjer skal gælde generelt for AU Økonomi og Bygninger. Visse retningslinjer kan
være forskellige mellem afdelingerne. Men forskellene skal synliggøres. Som udgangspunkt er der vide
rammer for, at nærmeste leder og den enkelte medarbejder kan lave individuelle aftaler inden for de mål
og rammer, der er skitseret. De individuelle aftaler må ikke medføre ringere forhold for medarbejderen,
end generelle aftaler og regler foreskriver, eller overtræde AU’s generelle regler inden for området. Der bør
være størst mulig åbenhed i afdelingen om individuelle aftaler mellem medarbejdere og ledere.
Individuelle aftaler kan f.eks. gøres tilgængelige for kollegerne i afdelingen via det fælles kalendersystem.
Der henvises i øvrigt til Aarhus Universitets generelle personalepolitiske retningslinjer og gældende
overenskomster. I tilfælde af tvivl eller afklarende spørgsmål kan AU-ØB’s partner i HR kontaktes.

1. Arbejdstid, registrering og flex
1. a. Mål:
- AU-ØB skal kunne overholde sine eventuelle åbningstider og opfylde sine forpligtelser over for den
øvrige del af AU.
- Fuldtidsansatte på månedsnorm forventes at arbejde gennemsnitligt 37 timer om ugen.
- AU-ØB’s medarbejdere udfører deres opgaver på arbejdspladsen. Kravet om tilstedeværelse har til
formål at sikre tilgængeligheden i forhold til den enkelte medarbejder, at fastholde og udvikle
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samarbejdet med kolleger og samarbejdsparter samt at sikre medarbejderens kendskab til, hvad
der foregår på arbejdspladsen.
Den enkelte medarbejder kan dog i begrænset omfang afholde hele hjemmearbejdsdage med det
formål at løse afgrænsede opgaver. Der kan kun arbejdes hjemme efter forudgående aftale med
nærmeste leder.
Bemanding skal også sikres i ferier og ved sygdom og fravær.
Der er som udgangspunkt flextid. Denne er til fordel for begge parter. Såvel medarbejder som
arbejdssted sikres en fleksibel arbejdstilrettelæggelse.
Tidsregistrering skal kunne danne grundlag for eget flextidsregnskab. Registrering og opgørelse af
tidsforbrug på opgaver og projekter skal ske efter behov i samarbejde med lederen.

1.b. Retningslinjer:
- Medarbejderne skal gennem deres kalender angive møder, aftaler og planlagt fravær, og hvis man
ikke er i stand til at besvare mails i en eller flere dage, angive fravær i autosvar. Der arbejdes med
åben kalender.
- Fixtid angiver et tidsrum, hvor alle medarbejdere skal være på arbejde, med mindre andet er aftalt
med nærmeste leder. Flextiden er et vist antal timer før og efter fixtiden, hvor medarbejderne kan
placere den resterende del af arbejdstiden. Flextiden er kl. 7.00 – 17.00. Fixtid defineres af de
enkelte afdelinger, minimum kl. 10.00 – 14.00.
- Alle medarbejdere er omfattet af flextid, hvis ikke andet er aftalt.
- Medarbejderen kan frit tilrettelægge sin arbejdstid inden for tidsrummet 07-17 mandag til fredag
(flextiden), dog med tilstedeværelse inden for fixtiden, medmindre andet aftales med nærmeste
leder. Flextiden tilrettelægges under hensyntagen til brugernes behov og den daglige varetagelse af
den samlede opgavemængde. Det er en forudsætning for at møde tidligt eller gå sent, at der er
relevante arbejdsopgaver, som kan udføres. Der er mulighed for individuel aftale med nærmeste
leder.
- Deltidsansatte aftaler fixtid med nærmeste leder.
- For fuldmægtige med rådighedstillæg samt specialkonsulenter gælder, at der kan være tale om
fleksibel arbejdstilrettelæggelse, som følger de overordnede principper i en flextidsaftale for så vidt
angår opgørelse og afvikling, men som ikke er en egentlig flextidsordning. Disse principper er:
Opgørelse af overskudstimer (timer ud over 37 timer om ugen)
Afvikling af overskudstimer efter aftale med den nærmeste leder
Ved opgørelse og afvikling af overskudstimer skal der tages højde for de særlige forpligtelser i
relation til arbejdstid, som gælder for de to grupper af medarbejdere.
- Særlige tidsrammer aftales for vagtsituationer og driftssikkerhed.
- Tid skal registreres som aftalt med lederen. Flextidsskema udfyldes løbende og skal afleveres,
mailes eller på anden måde gøres tilgængeligt for lederen en gang om måneden med henblik på
dennes løbende tilpasning af ressourcer og arbejdsopgaver. Det er lederens pligt regelmæssigt at
forholde sig til skemaerne. Den enkelte leder kan beslutte, at flextidsskemaet skal afleveres med
andre intervaller eller løbende for såvel bestemte medarbejdergrupper som for enkelte
medarbejdere. Medarbejderen skal kunne dokumentere sit flexregnskab ifølge aftale med sin leder.
Tidsregistrering kan f.eks. ske i elektroniske systemer.
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Saldoen for flex må være maks. +37 timer og maks. -10 timer, medmindre andet aftales med
lederen.
Lederen skal holde sig orienteret og sikre balance mellem tid og opgaver.
Medarbejderen skal orientere sin leder, når flexsaldoen nærmer sig 37 timer, såfremt der ikke
allerede foreligger en aftale om afvikling af overskydende timer.
Afvikling af flextimer skal ske under hensyntagen til arbejdsopgavernes udførelse og afvikles i
forholdet 1:1 som enkelttimer/halve/hele fridage. Afvikling i form af hele dage sker efter
forudgående aftale med lederen og i forståelse med kolleger.

2. Hjemmearbejde
2.a. Mål
-

-

Medarbejdere udfører som udgangspunkt deres arbejdsopgaver på AU-ØB’s lokationer. Det
forventes ikke, at medarbejderne i AU-ØB arbejder om aftenen og i weekenden, hvis dette ikke
særskilt er aftalt.
AU ØK ønsker at gøre det muligt for medarbejdere at tjekke mail og udføre mindre opgaver om
aftenen/i weekenden for at opnå fleksibilitet. Dette aftales med nærmeste leder.

2.b. Retningslinjer:
- Hjemmearbejde skal afvejes med bemanding samt andres behov for kontakt med medarbejderen.
- Der kan som udgangspunkt ikke afholdes faste hjemmearbejdsdage, fx en fast ugedag.
- Hjemmearbejde skal aftales forudgående mellem nærmeste leder og medarbejder.

3. Overarbejde
3.a. Retningslinjer:
- Merarbejde skal være pålagt af leder udenfor flextiden for at tælle som overarbejdstid, ellers
opgøres timerne som flextid (jfr. i øvrigt regler om månedsnorm for HK-medarbejdere og
rådighedstillæg til AC fuldmægtige).
- Merarbejde som følge af pludseligt opståede nødsituationer kan af lederen efterfølgende
godkendes som pålagt overarbejde.

4. AU-ØB’s interne fælles mødeaktiviteter (herunder rejser)
4.a. Mål:
- Der tages hensyn til den geografiske spredning.
- Eventuelle gener ved rejseaktivitet minimeres så vidt muligt gennem planlægning og udnyttelse af
rejsetiden og anvendelse af videokonferencefaciliteterne.
4.b. Retningslinjer:
- Møder indkaldes så vidt muligt mindst en uge i forvejen.
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-

Deltagelse pr. videokonference opmuntres.
Hvor det er relevant, angives i mødeindkaldelsen, om det er et videomøde, eller om fremmøde
forventes.
Møder holdes sædvanligvis inden for tidsrummet 9.00 – 15.00.
Møder med deltagelse på tværs af landsdelene holdes så vidt muligt inden for tidsrummet 10.00 –
14.00.
Heldagsmøder indkaldes i særlig god tid og så vidt muligt ikke på fredage.
Rejsetid tæller som normal arbejdstid, dog må selve rejsetiden maksimalt medregnes i
arbejdstidsopgørelsen med 13 timer pr. døgn. Med hensyn til beregning af rejsetid henvises til
cirkulære om tjenesterejseaftalen, indgået mellem Moderniseringsstyrelsen og
centralorganisationerne.
Deltagelse i sociale aktiviteter, f.eks. om aftenen efter et fagligt arrangement, medregnes ikke som
arbejdstid.
Medarbejdere, som har brug for overnatning pga. møder/aktiviteter over flere dage, kan efter
aftale med lederen arbejde længe de dage, de er udenbys, og afvikle efterfølgende.

5. Rejser, kursusdeltagelse og konference
5.a. Mål:
- AU-ØB ønsker at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at medarbejdere deltager i relevante
kurser, seminarer og anden kompetenceudviklende aktivitet.
- Ønsker til kompetenceudvikling fremføres bl.a. ved MUS.
5.b. Retningslinjer:
- Ved deltagelse i kurser m.v., som er nødvendige for at medarbejderen kan løse sine daglige
arbejdsopgaver, indgår kursustiden og rejsetiden i arbejdstidsopgørelsen for den pågældende dag
med det faktiske forbrug. Ved kurser, som primært er i medarbejderens interesse som led i dennes
generelle kompetenceudvikling, aftales opgørelsen af arbejdstiden mellem medarbejder og
nærmeste leder forud for kurset. Foreligger der ikke anden aftale, betragtes kurset som nødvendigt
for den daglige opgavevaretagelse. Rejsetid tæller som normal arbejdstid (ikke som overtid), dog
må selve rejsetiden maksimalt medregnes i arbejdstidsopgørelsen med 13 timer pr. døgn. Med
hensyn til beregning af rejsetid henvises til cirkulære om tjenesterejseaftalen, indgået mellem
Moderniseringsstyrelsen og centralorganisationerne.
- For så vidt angår rejseform og afregning af udgifter i forbindelse med tjenstlig kørsel henvises til
AU’s retningslinjer for tjenstlig befordring og kørselsbemyndigelse:
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/koersel/tjenstlig-befordring-ogkoerselsbemyndigelse/
- Medarbejdere i AU-ØB er forpligtet til at overholde AU’s rejsepolitik. Se i AU’s politik for køb af
rejser mv.: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/rejsebestilling-ogudgiftsafregning/
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6. Frihed med løn til eksamen og eksamensforberedelse
-

Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn 1 dag til eksamen (eksamensdagen) og 1 dag
før eksamen til eksamensforberedelse ved arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet.

7. Planlagt fravær (dvs. ferie, omsorgsdage mv.)
7.a. Mål:
- AU-ØB ønsker at skabe de bedst mulige vilkår for, at vicedirektørområdets medarbejdere kan
afholde den berettigede ferie.
- Ferie og omsorgsdage planlægges med henblik på at sikre det bedst mulige match mellem
medarbejderens ønsker og arbejdspladsens behov.
7.b. Retningslinjer:
- Ferie afholdes som udgangspunkt i uger eller hele enkeltdage.
- Ferie, herunder særlige feriedage, og afvikling af flex planlægges og aftales med lederen, så
afdelingen kan varetage sine funktioner tilfredsstillende. Hovedferien drøftes og aftales med
kollegerne i afdelingen. Medarbejdernes ønsker om planlægning af hovedferie skal så vidt muligt
fremsættes inden d. 15. januar i året for ferieårets påbegyndelse, og lederens tilbagemelding skal
foreligge senest 14 dage efter. Endelig ferieplan forventes senest medio februar. Senere fremførte
ønsker om planlægning eller ændring af hovedferie kan kun forventes imødekommet, hvis
ferieplanlægningen i afdelingen tillader det. Lederens tilbagemelding vedr. restferie gives snarest
muligt og senest inden 14 dage.
- Senest 1. maj sikrer nærmeste leder, at medarbejderne har planlagt hovedferien i det aktuelle
ferieår, og senest 15. januar i året efter, at medarbejderne har planlagt afholdelse af restferie i det
aktuelle ferieår.
- Ferieafholdelse kan ikke påregnes, før det er aftalt med nærmeste leder.
- Det tilstræbes fra begge sider, at planlagt og aftalt ferie ikke aflyses uden tungtvejende grunde.
- Behov for eventuel lukning af afdelingen i sommerferieperioden eller i forbindelse med
”mellemliggende fridage” (jul, påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag o.lign.) aftales mellem
vicedirektøren og den enkelte funktionschef. Ledelsen i AU-ØB drøfter i god tid aftale om lukning
og melder ud til medarbejderne. Eventuel tvungen ferie varsles efter Ferielovens regler.
- Medarbejderen har til ansvar at registrere ferie og omsorgsdage i flexskemaet og/eller sikre
grundlag for inddatering i det relevante system. En feriedag eller omsorgsdag registreres i
flexskemaet med 7,4 timer for fuldtidsansatte.
- Efter aftale mellem leder og medarbejder kan den 5. ferieuge overføres til det følgende ferieår. Den
5. ferieuge kan akkumuleres over år. Er der ikke varslet afholdelse af den 5. ferieuge, og er der ikke
nogen aftale om overførsel til det følgende ferieår, kan medarbejderen efter anmodning kræve
pengene udbetalt. Derimod er ikke-afholdte feriedage op til og med den 4. ferieuge tabt.
- Særlige feriedage (den 6. ferieuge) kan af ledelsen varsles til afholdelse inden for ferieåret, eller der
kan indgås aftale mellem medarbejder og leder om overførelse til det følgende ferieår. Foreligger
der hverken varsel om afholdelse eller aftale om overførsel, udbetales godtgørelse for ikke-afholdte
særlige feriedage.
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Medarbejderen har ret til 2 omsorgsdage med løn pr. barn, født efter d. 1. oktober 2005, i hvert
kalenderår til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år – i alt op til 16 dage. Retten til
omsorgsdage gælder, uanset om barnet er født på et tidspunkt, hvor medarbejderen ikke var ansat
i en af statens institutioner. Ikke-afholdte omsorgsdage falder bort ved kalenderårets udløb,
medmindre medarbejderen har været fraværende hele året grundet en fødselssituation.

8. Uplanlagt fravær (dvs. sygdom, barns sygedag)
8.a. Mål:
- Leder, kolleger og samarbejdspartnere skal have besked ved fravær.
- Leder skal kunne sikre opgavevaretagelsen trods fravær i afdelingen.
- AU’s generelle retningslinjer samt lovkrav m.h.t. sygefraværssamtaler og refusion skal kunne
opfyldes.
- AU-ØB tilstræber fleksibilitet i forhold til medarbejderens fravær på grund af sygdom og børns
sygdom.
8.b. Retningslinjer:
- Medarbejderen skal meddele sygdom eller barns sygedage så tidligt som muligt og senest kl. 9.00
den første fraværsdag, jf. vejledning om registrering af ferie og fravær.
- I AU-ØB er der udarbejdet retningslinjer for sygemelding. Disse findes under Personale, ferie og
fravær på: http://medarbejdere.au.dk/institutter/auoekonomi/
- Fravær skal så vidt muligt noteres i den elektroniske kalender og eventuelle møder skal aflyses af
medarbejderen selv eller med hjælp fra en kollega.
- Fravær som følge af sygdom eller barns sygedage registreres i flexskemaet med 7,4 timer for
fuldtidsansatte.
- Hvis medarbejderens barn bliver syg i løbet af en arbejdsdag, tæller dette som barnets 1. sygedag.
Fravær for barnets eventuelle 2. sygedag holdes på barnets sygedag nr. 2 (dvs. at man ikke kan
flexe ud på barnets 1. sygedag, og holde denne på barnets 2. sygedag osv.).
- Ved sygemeldingens ophør opdaterer medarbejderen flexskema og/eller sikrer grundlag for
inddatering af fravær i det relevante system.
- Egne besøg ved læge eller tandlæge bør som udgangspunkt søges tilrettelagt udenfor arbejdstiden.
Hvis dette ikke er muligt, aftales det med nærmeste leder, at der gives fri med løn, idet det
forudsættes, at fraværet finder sted i arbejdstiden med mindst mulig gene for arbejdets udførelse.
Hvis der foreligger aftale om frihed med løn, medregnes dagen som en almindelig fuldtidsdagsnorm
– 7,4 timer for fuldtidsansatte – uanset længden af besøget hos lægen. Der gives ikke frihed med
løn til læge- eller tandlægebesøg, hvor medarbejderen er ledsager f.eks. til børns eller andre
familiemedlemmers læge- eller tandlægebesøg.
- Medarbejderen kan med nærmeste leder aftale frihed med løn til egen lægeordineret behandling
(eksempelvis speciallæge, psykolog, fysioterapeut, på sygehus eller genoptræningscenter), hvis
behandling ikke kan tilrettelægges uden for arbejdstiden.
- Af familiemæssige årsager har medarbejderen for så vidt angår egne børn ret til tjenestefrihed med
løn i op til 5 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder i forbindelse med
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medarbejderens hospitalsindlæggelse sammen med egne børn under 14 år – tilsvarende gælder,
hvis barnet passes hjemme. De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet. Der er ikke noget til hinder
for at man aftaler, at dagene kan holdes som halve dage.
-

Medarbejderen kan efter anmodning til den nærmeste leder få hel eller delvis tjenestefrihed med
løn til pasning af et sygt barn, når
o det er barnets 1. eller 2. sygedag
o hensynet til barnet gør det nødvendigt
o forholdene på tjenestestedet tillader det
o barnet er under 18 år
o barnet er hjemmeværende
Den anden sygedag er den kalenderdag, der ligger i umiddelbar forlængelse af 1. sygedag.

Revideret og godkendt af LSU Økonomi og Bygninger den 12. september 2016
Revision ift. sammenlægning af vicedirektørområderne Økonomi og Planlægning til ét
vicedirektørområde AU Økonomi og Bygninger.
Ajourført i henhold til gældende retningslinjer.
Revideret d. 17. juni 2014
Opdeling af vicedirektørområdet AU Økonomi og Planlægning i to selvstændige
vicedirektørområder for henholdsvis AU Økonomi og AU Planlægning. Revideret udgave godkendt
af LSU Økonomi den 27. oktober 2014.
Ikrafttræden pr. 1. november 2013
Godkendt af LSU d. 24. september 2013
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HVAD LAVER VI
•
•
•
•
•

Min. 4 å rlig e mød e r – sa mt fæ lle smød e me d LSU
APV fysisk og p sykisk (p sykisk i sa mrå d me d LSU)
Arb e jd smiljøp la n og trivse l
Hå nd te ring a f ind me ld ing e r fra kolle g a e r
Ad ministra tiv hjæ lp ifm. a rb e jd sulykke r

• (d e t e r d in p lig t a t følg e op p å og hold e d ig informe re t omkring d isse mød e r, d e r vil og så
b live se nd t links ud p å me n d e ka n a lle find e s p å vore s hje mme sid e )
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ARBEJDSMILJØPLAN
Førstehjælpskurser
Ergonomikurser

Bra nd slukning skurse r

Støj, røg og møg
S a m a r b e j d e m e d b yg ning sse rvice
Evakueringsøvleser
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ARBEJDSMILJØ
Du kan altid henvende dig til arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)
Du kan altid tale med din lokale chef
Du har også selv mulighed for at tage kontakt til
b yg ning sse rvice .
http s:/ / me da rbe jd e re .a u.dk/ a dministra tion/ byg ninge r/ be re dska b/
Informationer omkring arbejdsmiljø i AU økonomi og bygningerne findes:
Mød e r/ re fe ra te r: http s:/ / me d a rbe jde re .a u.dk/ institutte r/ la mu-loka lt-a rbe jdsmiljoe ud va lg /
Informa tion omkring APV’e r i AU Økonomi og Byg ning e r
http s:/ / me da rbe jd e re .a u.dk/ institutte r/ a rbe jdsmiljoe ioe konomiog byg ning e r/
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FYSISK ARBEJDSMILJØ
• APV e fte r g æ ld e nd e re g le r hve r 3. å r, e lle r nå r a rb e jd spla dse n æ nd re s væ se ntlig
• Ge nne mg a ng a f d in a rb e jd spla ds hvis ønske lig t
• Sp ørg og så a ltid e n kolle g a til rå d s
• Husk a t d e t må ske ikke a ltid a lt ka n la d e sig g øre
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PSYKISK ARBEJDSMILJØ
A P V e f t e r g æ l d e n d e r e g l e r h v eå rr 3 .
Mulighed for psykologisk rådgivning efter aftale med nærmeste leder
Du kan tale med:
Du kan he nve nd e d ig til a rb e jd smiljøre p ræ se nta nte n e lle r d in tillid sre p ræ se nta nt
Du kan altid he nve nd e d ig til d in loka le che f

AARHUS
UNIVERSITET

ESTHER S. T. HENRIKSEN
5. AUGUST 2020

PROJEKTASSISTENT
8

RUNDTUR
Hjertestarter
Førstehjælpskasser
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HOW TO
Talepapir
Præsentation til LAMU
Præsentation af materialet for kollegaer
Igangsætning
Udlevering af folder
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FÆLLESMØDER
Arbejdstidsregler
Sygemelding
Hjemmearbejde
Sygefravær/sygefraværsstatistik
Handleplaner for
APV’e n
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SAMARBEJDSUDVALG PÅ AU
Alle større statslige institutioner har samarbejdsudvalg, hvor repræsentanter for ledelse og
me d a rb e jde re jæ vnlig t mød e s, og d røfte r a rb e jd smæ ssig e og p e rsona le mæ ssige forhold .
På AU ha r vi følg e nd e hie ra rki a f sa ma rbe jd sudva lg :
HSU – Hove d sa ma rbe jd sudva lg e t
ASU - Ad ministra tione ns sa ma rb e jdsudva lg
LSU – Loka lt sa ma rbe jd sudva lg
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LSU I ØKONOMI OG BYGNINGER
Medlemmer af LSU:
Niels Jørg e n Ra smusse n – forma nd
Anders Kragh Moestrup
– næ stforma nd
Arne Skov
Anette Svejstrup
Anja Staun
Michael Hertzum Krattet
Tanja Stride
Dorthe Thomsen

AARHUS
UNIVERSITET

ESTHER S. T. HENRIKSEN
5. AUGUST 2020

PROJEKTASSISTENT
13

OPGAVER FOR SAMARBEJDSUDVALG
S a m a r b e j d s u d v a l g e t b e h a n d l e r r e l e v a n t e e m n e r i n d e n f o r- aog
r b pe ej drsona
s
le forhold ,
d e r ha r b e tyd ning for a rb e jd spla dse n. De t ka n f.e ks. væ re :
A r b e j d -s og p e rsona le forhold
Tillid, samarbejde og trivsel
Større omstillinger på arbejdspladsen
Mål, strategi og økonomi
Kompetenceudvikling
Ligebehandling

AARHUS
UNIVERSITET

ESTHER S. T. HENRIKSEN
5. AUGUST 2020

PROJEKTASSISTENT
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TILLIDSREPRÆSENTANTER PÅ AU
På en stor arbejdsplads som AU er der mange faggrupper og tilhørende faglige
org a nisa tione r re p ræ se nte re t. De største fa g lig e org a nisa tione r p å AU e r:
HK, DJØF, Dansk Magisterforening, Prosa, IDA

I Økonomi og Bygninger er de fleste medarbejdere organiseret under enten HK’s eller
ove re nskomst.
Dorthe Thomsen og Michael Hertzum Krattet er tillidsrepræsentanter for HK
Anders Kragh Moestrup er tillidsrepræsentant for AC

AARHUS
UNIVERSITET

ESTHER S. T. HENRIKSEN
5. AUGUST 2020

PROJEKTASSISTENT
15

TILLIDSREPRÆSENTANTENS OPGAVER
Tillidsrepræsentanten har mandat fra fagforeningen og er medarbejdernes repræsentant.
Typ isk op g a ve r e r følg e nd e :
• a t væ re me d a rbe jd e rne s ta lsma nd ove rfor le d e lse n og ka n fore læ g g e forsla g ,
he nstilling e r og kla g e r fra me d a rb e jde re og op ta g e forha nd ling e r me d le d e lse n
• a t re p ræ se nte re kolle g e rne i d e t loka le sa ma rb e jdsudva lg
• a t b e sva re sp ørg små l om ove re nskomst, a rb e jd sforhold , ud d a nne lse og me g e t a nd e t
• a t formid le konta kt til ve jle d ning og støtte hos fa g fore ning e n
• a t forha nd le løn b å d e ve d a nsæ tte lse og ve d d e å rlig e lønforha nd ling e r
• b istå me d a rbe jd e re ve d svæ re sa mta le r, a d va rsle r og a fske d ig e lse r

AARHUS
UNIVERSITET

ESTHER S. T. HENRIKSEN
5. AUGUST 2020

PROJEKTASSISTENT
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AARHUS
UNIVERSITET

Periode:

Pkt 7 Bilag 1

01-07-2019 til 30-06-2020

Data opdateret: 2020-06-30

Sygefravær

Arbejdsulykker

Psykologisk rådgivning

Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder (kort tid)

Ulykker

Ulykker anmeldt

Ulykker pr 100 pers

Påbegyndte sager

Timer pr sag (gns)

Sager pr 100 pers

9,5

4,2

26

15

1,5

38

3,8

2,2

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Ulykker

Påbegyndte sager

Sygedage pr medarbejder - kort tid
1398 AU IT

1398 AU IT

4,0

1611 AU Økonomi og Bygninger

4,6

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

12,3

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

5

9,9

1
9

2,8

Q3
2019

Q4

Q1

1988 Administrationscenter Health

4

1989 Administrationscenter Nat-Te…

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

1

6300 AU HR

5
1
7
1

Påbegyndte sager
12

12

10

1,5
1,0

4

11

8

2,7
1,3

1987 Administrationscenter BSS

1

Sygedage pr medarbejder - kort tid

1,4

5
4

6006 Universitetsledelsens Stab

0

Ulykker

Sygedage pr medarbejder

2

1986 Administrationscenter Arts

6200 AU Uddannelse

9,2

5,5

4

1989 Administrationscenter Nat-Te…
6006 Universitetsledelsens Stab

Sygedage pr. medarbejder

2,5

2

1988 Administrationscenter Health

8,6

3,9

6300 AU HR

1771 AU Forskning og Eks. Relatio…

1987 Administrationscenter BSS

10,0

4,9
5,1

1,7

1611 AU Økonomi og Bygninger

8,5

3,2

1989 Administrationscenter Nat-Te…

2

1986 Administrationscenter Arts

3,4

1988 Administrationscenter Health

1611 AU Økonomi og Bygninger

5

9,4

4,7

1987 Administrationscenter BSS

6200 AU Uddannelse

7,1

4,7

1986 Administrationscenter Arts

6006 Universitetsledelsens Stab

6,8

1398 AU IT

1

5
5

1
0,5
Q2

2020

Q3

Q4
2019

Q1

Q2
2020

Q3

Q4
2019

Q1

Q2
2020

Sygefravær
Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Medarbejdere (gns)

Sygedage

9,5

4,2

1.748

16.555,0

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Udvikling i sygedage pr medarbejder
Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder - kort tid

6,8

1398 AU IT

7,1

1,4

1,3

1,5
0,5

9,4

Q3

4,7

Q4

Q1

2019

Q2
2020

8,5

1986 Administrationscenter Arts

4,7

Sygedage

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype

10,0

1987 Administrationscenter BSS

Sygedage pr medarbejder
1398 AU IT

3,4
8,6

1988 Administrationscenter Health

3,2
12,3

1989 Administrationscenter Nat-Tech

6300 AU HR

2,7

1,0

4,6

1771 AU Forskning og Eks. Relationer

6200 AU Uddannelse

2,8

4,0

1611 AU Økonomi og Bygninger

6006 Universitetsledelsens Stab

2,5

Sygedage pr medarbejder

4,9

913

1611 AU Økonomi og B…

1.034

1771 AU Forskning og E…

949

1986 Administrationsce…

1.718

1987 Administrationsce…

5,1

9,9

9,2
5,5

4,2

4.644

2.047
508

0,0
PHD

0,0

198

6200 AU Uddannelse
6300 AU HR

TAP

1.871

1989 Administrationsce…
6006 Universitetsledelse…

3,9

9,6

2.673

1988 Administrationsce…

1,7

Sygedage pr medarbejder - k…

Arbejdsulykker - Overblik
Ulykker

Ulykker registreret

Ulykker anmeldt

Anmeldt efter 9 dage frist

Ulykker pr 100 pers

26

11

15

6

1,5

Ulykker

Ulykker pr 100 pers

Udvikling i ulykker
12

1398 AU IT

1398 A…

1

1611 AU Økonomi og By…

2

1611 A…

1771 AU Forskning og Ek…

2

1771 A…

1986 Administrationscent…

6006 Universitetsledelsen…

6200 AU Uddannelse

9

1

6200 A…

1
2,5

1,5

Q3

Under 1 dag

0,5

2,4

0,0

0,6

1

6300 A…

1,8

Q1

Q2

2019

2020

4

4-6 dage

4

7-13 dage

1

14-20 dage

1

21-29 dage

1

3-6 mån.

Ulykker ift. tid på dagen
6

15

1-3 dage

1-3 mån.
6300 AU HR

Q4

Ulykker ift. forventet fravær

1989 A…

6006 U…

0

5

2,0

1988 A…

1

1989 Administrationscent…

1,4

1987 A…

4

1988 Administrationscent…

8

1986 A…

5

1987 Administrationscent…

0,7

3

1

1

0
0
0

00:00

0
06:00

12:00

18:00

0

Arbejdsulykker - Årsag ift. forventet fravær
Årsag ift forventet fravær

Ulykker

26

Fraværsdage interval

Udvikling i ulykker
12
8
5
1
Q3

Q4

Q1

Q2

2019

2020

Ulykker efter simple årsager

Ulykker efter "Hvordan personen kom til skade?"

Fald

13

Andet

4

Ved lodret bevægelse (fx faldt ned)

6

Ved vandret bevægelse (fx hen ad g…

5

Under 1 dag

1-3 dage

4

Fald til lavere niveau (fx fra stol, trap…

4

Anden oplyst ulykkeshændelse/afvig…

1

1

Anden type fald

1

1

Genstand som bæres eller håndteres…

1

1

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

1

1

Blive fanget af/hænge fast i genstan…

1

Flydende stoffer (fx vand, olie)

1

Håndværktøj eller materialet, der for…

1

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

1

3

Anden oplyst skademåde

2

Løfte/bære

Løfte, bære

1

3

Andre typer fald, støden imod en st…

2

Skub, træk

1

Uoplyst ulykkeshændelse/afvigelse

1

1

Fysisk overbelastning af kroppen (m…

2

Håndværktøj

1

Ramt af faldende genstand

2

Skub/træk

1

Skåret sig på

2

(Tom)

0

Anden skademåde, hvor tilskadeko…

1

Anden fysisk over…

0

Farlige stoffer - på/gennem hud/øjne

1

Brud på materialer

0

Klemt/mast i (fx maskine, maskindele)

1

Dyr

0

Uoplyst skademåde

1

Elektrisk strøm

0

Åbne flammer, varme eller brænde…

1

Gas/damp

0

Anden kontakt med skarp/spids/gr…

0

Maskine

0

Anden type bid, stik, spark mv. fra d…

0

Sætte fra sig/bøje …

0

Bidt af

0

Transportmiddel

0

Elektricitet (stød)

0

Ukoordineret/utils…

0

Farlige stoffer - ved indånding genn…

0

Vridning, drejning,…

0

7-13 dage

Fald til samme niveau (fx fald på gulv)

Faldende genstand
Flydende stoffer

4-6 dage

Anden afvigelse i form af brud mv.
Anden afvigelse i form af mistet kont…
Anden bevægelse af kroppen
Anden bevægelse med fysisk overbe…
Anden type chok, vold mv. af menn…
Brud på materialer, der forårsager sp…
Dyr
Elektrisk strøm i strømførende genst…
Gas (fx vanddamp, kulilte)

14-20 dage

21-29 dage

2
1

Psykologisk Rådgivning - Overblik
Påbegyndte sager

Visiterede sager

Anonyme sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Timer pr sag (gns)

38

16

22

2,2

3,8

Påbegyndte sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Påbegyndte sager
12

10
1398 AU IT

13…

5

11

3,7
5

1611 AU Økonomi og Byg…

16…

2

1771 AU Forskning og Eks. …

1,4

17…

5

4,9

Q3

Q4

Q1

Q2

2019

1986 Administrationscente…

19…

4

2020

2,0
Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

1987 Administrationscente…

19…

4

Påbegyndte sager pr 100 pers. efter stillingsgruppe

1,5
35
2,0

1988 Administrationscente…

1989 Administrationscente…

6006 Universitetsledelsens …

19…

5

7

1

1,8

1,3

60…

1

6200 AU Uddannelse

6300 AU HR

19…

4

2,6

62…

63…

3,9

0

1,8
TAP

PHD

0,0
TAP

PHD

Psykologisk rådgivning - Årsag/stilling
Påbegyndte sager efter AU årsagskategori

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

Stress/udbrændthed

21

Angst / depression

4

Samarbejdsproblemer

4

Andet

3

Funktionsproblemer

3

Karriere og jobusikkerhed

Påbegyndte sager efter henvendelsesform
22

35

16

2

Helbredsproblemer

1

Afskedigelse

0

Misbrugsproblemer

0

Relationsproblemer

0

Ukendt

0

Voldsomme hændelser

0

0
TAP

PHD

Anonym

Visiteret

Påbegyndte sager
12
11
10

5

Q3

Q4
2019

Q1

Q2
2020

Definitioner
Medarbejdere (gns): Gennemsnit af antal fast tilknyttede medarbejdere (Entydige månedslønnede
ansatte (herunder månedslønnede ph.d.’er) opgjort ved gennemsnittet af antal ansatte pr måned i den
valgte periode).
Sygedage: Sygedage er opgjort som hverdage og ikke som kalenderdage.
Sygedage pr medarbejder: Omfatter både langtids- og korttidssygdom (Sygdom, Graviditetsbetinget
sygdom, Arbejdsskade, nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom §56 refusion).
Sygedage pr medarbejder – kort tid: Omfatter sygedage minus langtidssygdom.
Langtidssygdom: Langtidssygdom er defineret som fravær med en varighed af mere end 21
sammenhængende hverdage. Fravær af typen "Delvis syg" vil altid tælle som langtidssygdom.
Ulykker registreret: Hændelser/ulykker som ikke anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har mindre end 1 dags sygefravæ,r og der er ikke udgifter forbundet med
hændelsen.
Ulykker anmeldt: Hændelser/ulykker som anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har enten sygefravær ud over tilskadekomstdagen eller udgifter forbundet
med hændelsen.
Anmeldt efter 9 dages frist: Arbejdsgiver skal jf. lovgivningen anmelde en ulykke indenfor 9 dage efter
hændelsen/ulykken er indtruffet, såfremt det er en ulykke, der skal anmeldes (>1 dags sygefravær
eller udgifter forbundet med hændelsen/ulykken). Det er dog ikke alle hændelser/ulykker, som bliver
oplyst til arbejdsgiver, så tidsfristen kan overholdes.

Visiteret sag: Er psykologisk rådgivning, som er aftalt med nærmeste leder, og der er ret til op til 5
samtaletimer.
Anonym sag: Er anonyme henvendelser til psykologisk rådgivning., hvor der er ret til op til 3
samtaletimer.
Vær opmærksom på at nogle forløb starter anonyme, hvorefter der kan bevilliges flere timer ved at
oprette en visiteret sag.

Periode:

Pkt 7 Bilag 2

01-07-2019 til 30-06-2020

Data opdateret: 2020-06-30

Sygefravær

Arbejdsulykker

Psykologisk rådgivning

Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder (kort tid)

Ulykker

Ulykker anmeldt

Ulykker pr 100 pers

Påbegyndte sager

Timer pr sag (gns)

Sager pr 100 pers

7,1

4,6

2

1

1,4

2

5,0

1,4

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Ulykker

Påbegyndte sager

Sygedage pr medarbejder - kort tid

7,1
1611 AU Økonomi og Bygninger

2

1611 AU Økonomi og Bygninger

2

1611 AU Økonomi og Bygninger

4,6

Sygedage pr. medarbejder

Ulykker

Sygedage pr medarbejder

2,1

2,2

1,4

1,5

Q3

Q4
2019

Påbegyndte sager
1

Sygedage pr medarbejder - kort tid

1

1

1

2,0
0,8
1,3
0,4

Q1

Q2
2020

0

0

0

Q3

Q4
2019

Q1

Q2
2020

Q3

Q4
2019

0
Q1

Q2
2020

Sygefravær
Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Medarbejdere (gns)

Sygedage

7,1

4,6

147

1.034,1

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Udvikling i sygedage pr medarbejder
Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder

2,1

2,2

1,4

1,5

2,0
1,3
0,8
0,4

Q3

Q4

Q1

Q2
2020

2019

Sygedage

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype
Sygedage pr medarbejder

7,1

Sygedage pr medarbejder - k…

1611 AU Økonomi og Bygninger
4,6

1611 AU Økonomi og B…

1.034

7,1
TAP

4,6

Beregnet korttidsfravær
for perioden = 676 dage

Sygefravær
Sygedage pr medarbejder

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Medarbejdere (gns)

Sygedage

14,4

10,1

147

2.109,7

Sygedage pr. medarbejder
Sygedage pr medarbejder

Udvikling i sygedage pr medarbejder
Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder - kort tid

Sygedage pr medarbejder

3,0
2,1
1,8

2,2
1,4

0,8

2,1

2,2

1,4

1,5

2,0
1,3
0,8
0,4

0,6

Q3

Q4

Q1

Q2

2018

Q3

Q4

2019

Sygedage

Q1

Q2
2020

Sygedage pr medarbejder ift. stillingstype
Sygedage pr medarbejder

14,4

Sygedage pr medarbejder - k…

1611 AU Økonomi og Bygninger
10,1

1611 AU Økonomi og B…

2.110

14,4
TAP

10,1

Arbejdsulykker - Overblik
Ulykker

Ulykker registreret

Ulykker anmeldt

Anmeldt efter 9 dage frist

Ulykker pr 100 pers

2

1

1

0

1,4

Ulykker

Ulykker pr 100 pers

Udvikling i ulykker
1

1

0

0

Q3

Q4

Q1

Q2

2019

2020

Ulykker ift. forventet fravær
1611 AU Økonomi og By…

2

1611 A…

Ulykker ift. tid på dagen

1,4
Under 1 dag
1-3 dage

0

4-6 dage

0

7-13 dage

0

14-20 dage

1

21-29 dage

0

1-3 mån.

0

3-6 mån.

1

1

0
0

00:00

0

0

0

0

06:00

12:00

18:00

0

Arbejdsulykker - Årsag ift. forventet fravær
Årsag ift forventet fravær

Ulykker

2

Fraværsdage interval

Udvikling i ulykker
1

1

Under 1 dag

Q3

Q4

Q2

2019

1

Anden bevægelse med fysisk overbe…

2020

Anden type chok, vold mv. af menn…

Ulykker efter simple årsager

Ulykker efter "Hvordan personen kom til skade?"

Blive fanget af/hænge fast i genstan…

Andet

1

Anden skademåde, hvor tilskadeko…

1

Fald

1

Andre typer fald, støden imod en st…

1

14-20 dage

Anden type fald

Anden bevægelse af kroppen

Q1

7-13 dage

1

Anden afvigelse i form af mistet kont…

0

4-6 dage

Anden oplyst ulykkeshændelse/afvig…

Anden afvigelse i form af brud mv.

0

1-3 dage

Brud på materialer, der forårsager sp…
Dyr

(Tom)

0

Anden kontakt med skarp/spids/gr…

0

Anden fysisk over…

Elektrisk strøm i strømførende genst…

0

Anden oplyst skademåde

0

Brud på materialer

0

Anden type bid, stik, spark mv. fra d…

Fald til lavere niveau (fx fra stol, trap…

0

Dyr

0

Bidt af

0

Elektrisk strøm

0

Elektricitet (stød)

0

Flydende stoffer (fx vand, olie)

Faldende genstand

0

Farlige stoffer - på/gennem hud/øjne

0

Flydende stoffer

0

Gas (fx vanddamp, kulilte)

Farlige stoffer - ved indånding genn…

0

Gas/damp

0

Fysisk overbelastning af kroppen (m…

0

Håndværktøj

0

Klemt/mast i (fx maskine, maskindele)

0

Løfte/bære

0

Klemt/mast mellem (fx containere, v…

0

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

Maskine

0

Kolde/frosne genstande/omgivelser

0

Skub/træk

0

Kollaps, skred, nedstyrtning af ting el…

Kollideret med genstand eller perso…

0

Sætte fra sig/bøje …

0

Psykisk overbelastning, psykisk chok

0

Transportmiddel

0

Ramt af faldende genstand

0

Ukoordineret/utils…

0

Ramt af roterende, bevægende, rull…

0

Vridning, drejning,…

0

Fald til samme niveau (fx fald på gulv)

Genstand som bæres eller håndteres…
Håndværktøj eller materialet, der for…

Løfte, bære
Maskine eller materialet, der forarbej…
Skub, træk

21-29 dage

Psykologisk Rådgivning - Overblik
Påbegyndte sager

Visiterede sager

Anonyme sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Timer pr sag (gns)

2

2

0

1,4

5,0

Påbegyndte sager

Påbegyndte sager pr 100 pers.

Påbegyndte sager
1

1

0
Q3

Q4
2019

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

1611 AU Økonomi og Byg…

2

16…

1,4

0
Q1

Q2
2020

Påbegyndte sager pr 100 pers. efter stillingsgruppe

2

1,4

TAP

TAP

Psykologisk rådgivning - Årsag/stilling
Påbegyndte sager efter AU årsagskategori

Påbegyndte sager efter stillingsgruppe

Angst / depression

Påbegyndte sager efter henvendelsesform
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Stress/udbrændthed
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Definitioner
Medarbejdere (gns): Gennemsnit af antal fast tilknyttede medarbejdere (Entydige månedslønnede
ansatte (herunder månedslønnede ph.d.’er) opgjort ved gennemsnittet af antal ansatte pr måned i den
valgte periode).
Sygedage: Sygedage er opgjort som hverdage og ikke som kalenderdage.
Sygedage pr medarbejder: Omfatter både langtids- og korttidssygdom (Sygdom, Graviditetsbetinget
sygdom, Arbejdsskade, nedsat tid, Delvis syg opgavefritagelse, Sygdom §56 refusion).
Sygedage pr medarbejder – kort tid: Omfatter sygedage minus langtidssygdom.
Langtidssygdom: Langtidssygdom er defineret som fravær med en varighed af mere end 21
sammenhængende hverdage. Fravær af typen "Delvis syg" vil altid tælle som langtidssygdom.
Ulykker registreret: Hændelser/ulykker som ikke anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har mindre end 1 dags sygefravæ,r og der er ikke udgifter forbundet med
hændelsen.
Ulykker anmeldt: Hændelser/ulykker som anmeldes til forsikringsenhed mhp. vurdering efter
arbejdsskadeloven. Ulykken har enten sygefravær ud over tilskadekomstdagen eller udgifter forbundet
med hændelsen.
Anmeldt efter 9 dages frist: Arbejdsgiver skal jf. lovgivningen anmelde en ulykke indenfor 9 dage efter
hændelsen/ulykken er indtruffet, såfremt det er en ulykke, der skal anmeldes (>1 dags sygefravær
eller udgifter forbundet med hændelsen/ulykken). Det er dog ikke alle hændelser/ulykker, som bliver
oplyst til arbejdsgiver, så tidsfristen kan overholdes.

Visiteret sag: Er psykologisk rådgivning, som er aftalt med nærmeste leder, og der er ret til op til 5
samtaletimer.
Anonym sag: Er anonyme henvendelser til psykologisk rådgivning., hvor der er ret til op til 3
samtaletimer.
Vær opmærksom på at nogle forløb starter anonyme, hvorefter der kan bevilliges flere timer ved at
oprette en visiteret sag.
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