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Mødedato:
Mødested:
Mødeemne:

28. januar 2021 kl. 9.45-11.00
MS Teams
LAMU/LSU fællesmøde

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 12. november 2021
Link til referat af mødet den 12-11-2020

3.

Opfølgning på APV spotmåling i ØB
Drøftelse af resultatet for APV spotmåling januar-21 ang. hjemmearbejde pga. Covid-19, herunder om dette giver anledning til iværksættelse af initiativer i ØB.
Spotmålingens opsætning er låst i forhold til ØB’s organisation på tidspunktet for
gennemførelse af den ordinære APV feb-19 – dvs. medarbejderne har samme organisatorisk ophæng. Det er ikke muligt at flytte medarbejdere mellem ØB’s områder eller fjerne fratrådte medarbejdere; dette medfører, at der i områder, hvor
der er sket fratrædelser ikke kan opnås en svarprocent på 100. Nytiltrådte medarbejdere, der har henvendt sig er tilføjet.
./. Bilag 1: ØB Total Rapport Spotmåling januar21
./. Bilag 2: Sammenstilling af APV19 og Spot21
./. Bilag 3: ØB Total Fysisk APV Kommentarer Spotmåling januar 2021

4.

Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB
Drøftelse og vedtagelse af reviderede retningslinjer for arbejdstid.
./. Bilag 1: Retningslinjer for arbejdstid i ØB

5.

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

12. november 2020 kl. 9.45-11.00
MS Teams
LAMU/LSU fællesmøde

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:

Erfaringer med hjemmearbejde
Indledningsvis blev erfaringer med hjemmearbejde drøftet:
Anette oplyste, at de forskellige teams i Økonomisekretariatet er på Trøjborgvej
en dag om ugen. Dette har være godt for den enkelte medarbejder og det enkelte
team.
Dorthe oplever, at den enkelte medarbejder savner at komme ind, men har det
også godt med at sidde hjemme, men samtidig er vi nok ikke så gode til at sige til,
hvis vi har behov for at komme ind. Det er vigtigt, at ledelsen er opmærksomme
på, hvordan den enkelte medarbejder i virkeligheden har det, så problemer kan
opfanges i starten.
Niels Jørgen bemærkede, at der på LAMU-mødet er drøftet, at medarbejderen
kan rekvirere psykologhjælp (3 samtaler), mens der via leder kan rekvireres op til
5 samtaler. Desuden har LEA (Ledelseskredsen i Enhedsadministrationen) drøftet mulighed for om nødvendigt at stille arbejdsredskaber/småudstyr til rådighed
for hjemmearbejde (arbejdslampe, PC-skærm, fodskammel o.lign), men grænsen
går ved hæve-/sænkeborde, der ikke kan stilles til rådighed.
Anette fandt det ærgerligt, hvis medarbejdere trækker den lidt for langt mht. skavanker, der opstår pga. hjemmearbejde.
Niels Jørgen vil overveje, om der skal udsendes en nyhed mht. muligheden for
støtte.
Niels Jørgen spurgte til gode ideer, der kan deles i ØB?
Dorthe fortalte, at Rejsegruppe ved virtuelle mødes i mindre grupper i ”break out
rooms”, så alle kommer til at tale med alle på tværs af grupperne/kontorerne.
Anja Staun oplyste, at BYG mødes virtuelt ved fødselsdage og synger for fødselaren. Desuden opretholdes de faste interne møderækker som Teams-møder. Nogle
medarbejdere arbejder en del på Trøjborgvej, mens andre møder ind efter behov.
Anette oplever, at der er en god sammenhængskraft i de enkelte teams i Økonomisekretariatet, mens det er sværere på tværs af teams. Derfor afholdes virtuel
fredagsmorgenkaffe. Der afholdes også dagligt 5 minutters formiddagstræning. Et
team har desuden fået ansvaret for at arrangere digital julehygge for hele sekretariatet.
Michael fortalte, at der i teamet afholdes virtuel fredags-hygge-komsammen, hvor
der er et skiftevis ansvar for at afholde en quiz eller konkurrence. I den store
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Kreditorgruppe er der jævnlige møder, hvor en gruppe står for underholdende
indslag. Der arbejdes også på en virtuel pakkeleg.
Niels Jørgen udtrykte håb om, at juletraditionerne kan fortsættes virtuelt.

1.

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.

2.

Opfølgning på referat fra møde den 27. august 2020
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3.

Hjemmearbejde og retningslinjer for arbejdstid i ØB
Status fra arbejdsgruppen, der blev nedsat i august, er vedlagt i bilagene ”Retningslinjer for arbejdstid ØB” og ”Værdier for arbejdstid i AU ØB”.
Arbejdsgruppens udkast blev drøftet:
Niels Jørgen bemærkede, at ledere og medarbejdere skal kunne håndtere, at der
opstår forskelle på tværs af ØB mht. hvordan hjemmearbejde håndteres.
Michael forventer, at det er muligt, da det er naturligt med forskelle, når de enkelte gruppers forudsætninger/opgaver er forskellige.
Anja Munch har erfaring for, at tingene give mening, når de er begrundede.
Anette fandt, at vi er forskellige, og har hele tiden været det. Regler for arbejdstid
er blevet administreret forskelligt. Det er derfor vigtig, at der er fleksibilitet og
åbenhed; noget der giver mening et sted giver ikke mening et andet.
Gennemgangen af udkastet ”Retningslinjer for arbejdstid ØB” gav anledning til
flg. bemærkninger
ad pkt. 1. Arbejdstid, registrering og flex
Anders bemærkede, at kalenderfunktionen ikke bruges konsekvent; kræver en
klar udmelding til medarbejderne.
Flextidsskema anvendes forskelligt i ØB: nogle steder gemmes på privat drev,
mens det andre steder gemmes på fællesdrev.
Arne bemærkede, at det måske ikke er nødvendigt med krav til Flextid og Outlook.
Anette var enig i dette, men det er dog nødvendigt, at Outlook anvendes.
ad pkt. 4 Mødeaktiviteter (herunder rejser)
”Det bør tilstræbes, at møder afholdes inden for den normale arbejdstid (8.0016-00) med mindre andet er aftalt blandt mødedeltagerne”
Arbejdsgruppen overvejer ovenstående sammen med rammer for mødeindkaldelse
ad pkt. 6 Frihed med løn til eksamen og eksamensforberedelse
Teksten ”en dag til forberedelse” ændres til ”en arbejdsdag til forberedelse”
Det blev aftalt, arbejdsgruppen arbejder videre og sammenskriver de to dokumenter.
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Endeligt udkast forventes fremlagt til godkendelse på LAMU/LSU fællesmødet i
januar-21.

4.

Opvarmning til 21 grader efterår og vinter
Niels Jørgen oplyste, at Universitetsledelsen har truffet beslutning om opvarmning af bygningerne til 21 grader forår og vinter med henblik på at sænke AU’s
energiforbrug. Beslutningen er en del af Klimastrategien. Arts Bygningsservice
har påbegyndt arbejdet med ”blokering” af radiatorerne - først i fællesarealerne,
og herefter følger radiatorerne på de enkelte kontorer.
Anja Munch fandt, at ventilationen kan blive et problem; i bygn. 1912 opleves
trækgener ved 23 grader, så medarbejderne fryser.
Niels Jørgen bemærkede, at vi må prøve det, men hvis det medfører problemer,
må vi få kigget på ventilationen endnu en gang.
Der er informeret om beslutningen i Universitetsledelsens og i Administrationens
nyhedsbrev, men vi vil desuden informere om det i ØB, da det ikke er sikkert, at
alle har læst nyhedsbrevene.
Lars Bo udarbejder information.

5.

Krænkende adfærd
Niels Jørgen fandt, at det, med den debat, der er kørt i den seneste tid, er relevant
at drøfte emnet på dagens møde.
Krænkende adfærd kan ses på flere måder
• Misbrug af magt – rettet mod den enkelte
• Kollega til kollega relationen – rettet mod den enkelte
• Kultur/tonen mere generelt eller i teams
I seneste APV (foråret 2019) var der i ØB ingen, der havde oplevet seksuel chikane, mens en person havde oplevet chikane pga. køn.
Kristina oplyste, at AU HR snart udsender et materiale om krænkende adfærd.
Niels Jørgen spurgte, om der er klarhed over, hvad medarbejderen skal gøre, hvis
der opleves krænkende adfærd i forhold til misbrug af magt eller i kollega til kollega relationer? Og om LAMU/LSU skal foretage sig noget i forhold til medarbejderne i ØB?
Anja Staun fandt, at det er relevant at tale om procedurerne.
Arne bemærkede, at strukturer og retningslinjer ved ansættelser er med til at
værne mod magtmisbrug.
Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at ikke blot den krænkede, men også tilskueren til en krænkelse har pligt til at sige fra.
Anette forslog at afvente materialet fra AU HR.
Det blev besluttet at afvente materialet fra AU HR.
Efterfølgende blev tonen drøftet:
Michael fandt, at samme procedure/spilleregler gælder; man skal sige fra selvom
det kan være svært.
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Dorthe bemærkede, at der er forskel på krænkelse og ”lummer” humor.
Anja Staun kommenterede, at der generelt skal være ”højt til loftet”, men det er
bekymrende, hvis det altid er de samme, som eksponeres - og samtidig må ingen
eksluderes eller udsættes for mobning.
Kristina supplerede, at det kan være svært at finde balancen.
Niels Jørgen konkluderede, at humor ikke er det samme som verbale krænkelser.
Der skal være vær et vist frirum, men overvej tonen, da det er en arbejdsplads,
hvor alle gerne skulle være godt tilpasse – også med omgangstonen. Nogle vittigheder/bemærkninger skal måske gemmes til andre steder end arbejdspladsen.
Der var enighed om at afvente materialet fra AU HR og efterfølgende evt. udarbejde kommunikation i ØB. Kommunikationen kan udarbejdes af formandsskabet i fællesskab.

6.

Orientering om arbejdsmiljøstatistik og sygefraværsstatistik ØB
Den positive udvikling i fraværet fortsætter i 3. kvartal. ØB nærmer sig gennemsnittet i Enhedsadministrationen på det korte sygefravær, der har ligge omkring
500 dage de seneste 12 måneder (4. kvt. b2019 til 3. kvt. 2020). Dette er meget
positivt i forhold til målet på 800 dage.

7.

Orientering om status på APV handleplaner
Pt. er der kun to igangværende handlingsplaner i ØB, mens alle øvrige er afsluttede.

8.

Eventuelt
Der udarbejdes information om opvarmning til 21 grader (pkt. 4) og krænkende
adfærd (pkt. 5).

Referat godkendt den 01-12-2020

2020

Pkt. 3 Bilag 1

ØB SPOTMÅLING JAN-2021

APV

Svarprocent: 82%

Antal besvarelser: 138

ØB spotmåling jan-2021

LÆSEVEJLEDNING

ØB SPOTMÅLING JAN-2021

SÅDAN LÆSES FIGUREN
Figurerne viser svarfordelingen på de enkelte udsagn, fra Helt enig til Helt uenig.

Efter ”Ved ikke”-andelen vises gennemsnitsscoren for udsagnet.

I udsagnet ‘Der er balance mellem mine opgaver og den tid, som jeg har til
rådighed ’ i eksemplet nedenfor har 20% svaret ”Helt enig”, 40% har svaret ”Enig”,
30% har svaret ”Delvist”, 10% har svaret ”Uenig” mens ingen har svaret ”Helt
uenig”.

De 5 punkter på skalaen er omregnet, så ”Helt enig”=5, ”Enig”=4, ”Hverken enig eller
uenig”=3, ”Uenig”=2, og ”Helt uenig”=1. I udsagnet i eksemplet nedenfor er
gennemsnittet 3,7.

”Ved ikke”–besvarelser indgår ikke i resultat-beregningen, men andelen vises til
højre for figuren.

SÅDAN UDREGNES GENNEMSNITTET
I alt har 10 personer svaret på spørgsmålet. 20 procent, svarende til 2 person har
svaret ”Helt enig” og dermed givet fem ‘point’ hver, 4 personer har svaret ”Enig”
og givet 4 ‘point’, og så fremdeles.
Regnestykket ser dermed således ud:
2 ∗ 5 + 4 ∗ 4 + 3 ∗ 3 + 1 ∗ 2 + (0 ∗ 1)
= 3,7
10
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HØJEST OG LAVEST
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Nedenfor vises de fire udsagn, medarbejderne vurderer mest positivt, og de fire udsagn, medarbejderne vurderer mest negativt. Indikatorerne er ikke medtaget i
opgørelsen.
Alle udsagn er vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 1 svarer til Helt uenig, 2 Uenig, 3 Hverken enig eller uenig, 4 Enig og 5 Helt enig. Et gennemsnit på 4 kan dermed tolkes
som, at medarbejderne i gennemsnit er enige.

Jeg har generelt ikke haft sygefravær, som kan relateres
til hjemmearbejdet under covid19

4,6

Jeg føler mig tryg ved den måde, vi i vores enhed
efterlever de gældende smitteforebyggende retningslinjer
på

4,5

Jeg kan i tilfredsstillende grad udføre mit sædvanlige
arbejde, når jeg arbejder hjemmefra

4,1

Jeg lykkes med at tilpasse mine daglige arbejdsvaner og
rutine til den nye hjemmearbejdsform

4,1

Jeg har modtaget vejledning fra min leder i, hvordan jeg
skaber de bedst mulige rammer for mit hjemmearbejde

3,7

Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min
arbejdsplads

3,7

Jeg trives i overvejende grad med de ændringer i min
dagligdag, der er sket som følge af, at jeg helt eller delvist
skal arbejde hjemme

3,6

Jeg oplever generelt ikke ensomhed i forbindelse med mit
arbejde

3,6

1
Helt uenig
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4

5
Helt enig

PSYKISK APV
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På de følgende sider vises resultaterne for udsagnene i den psykiske APV. Der vises en blok af udsagn for hvert af undersøgelsens temaer. Øverst i hver blok vises det
samlede resultat for temaet.
Resultaterne vises som svarfordeling, andel der har svaret 'ved ikke', samt gennemsnitsscoren for de enkelte udsagn. Med svarfordelingen får du et detaljeret indblik i
medarbejdernes besvarelse, mens gennemsnitsscoren muliggør sammenligninger på tværs.

TILFREDSHED OG ENGAGEMENT

33

Jeg er overordnet set tilfreds med mit arbejde

49

34

Jeg føler mig motiveret og engageret i mit arbejde

51

31
0%
Helt enig

DIN ARBEJDSSITUATION

Enig

25%

50%

Hverken enig eller uenig

Uenig
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49
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DIN ARBEJDSSITUATION

16

49

Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min
arbejdsplads

17

48

Jeg oplever generelt ikke ensomhed i forbindelse med mit
arbejde

16

50

0%
Helt enig
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ANDEL UENIGE
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Herunder ser du de udsagn fra den fysiske APV med den største andel af uenige (eventuelle lokale spørgsmål er ikke med i figuren).
Tallene er angivet i procent af medarbejdere, der har svaret enten Uenig eller Helt uenig på det konkrete udsagn.

20%

Jeg er sjældent udsat for ensidigt, gentaget arbejde

0%

Side 6 af 10

25%

50%

ØB spotmåling jan-2021

75%

100%

FYSISK APV

ØB SPOTMÅLING JAN-2021

På de følgende sider vises resultaterne for udsagnene i den fysiske APV.
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Ved ikke %

Gns.

ERGONOMI

14

38

28

15

5

2%

3,4

Jeg er sjældent udsat for ensidigt, gentaget arbejde

14

38

28
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5

2%

3,4

0%
Helt enig
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ØVRIGE SPØRGSMÅL
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Jeg trives i overvejende grad med de ændringer i min
dagligdag, der er sket som følge af, at jeg helt eller delvist
skal arbejde hjemme

16

53

Jeg kan i tilfredsstillende grad udføre mit sædvanlige
arbejde, når jeg arbejder hjemmefra

15

33

Jeg lykkes med at tilpasse mine daglige arbejdsvaner og
rutine til den nye hjemmearbejdsform
Jeg har mulighed at indbygge pauser og bevægelse i
løbet af dagen mhp. at afhjælpe monotone
arbejdsstillinger

18

71

Jeg har de tekniske hjælpemidler og det udstyr, der er
nødvendigt for at kunne arbejde hjemmefra

21

34

Jeg har modtaget vejledning fra min leder i, hvordan jeg
skaber de bedst mulige rammer for mit hjemmearbejde

37

20

20

40

Jeg føler mig tryg ved den måde, vi i vores enhed
efterlever de gældende smitteforebyggende retningslinjer
på

32

61

0%
Helt enig
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Jeg har generelt ikke haft sygefravær, som kan relateres
til hjemmearbejdet under covid19
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Økonomi og Bygninger APV spotmåling jan-2021
Sammenligning mellem ordinære APV feb-2019 (besvarelser: 135/svarprocent: 92) og
spotmåling jan-2021 (besvarelser: 138/svarprocent: 89)

Jeg føler mig motiveret og engageret i mit
arbejde (%)
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2021 spot

Gennemsnit 2019: 3,88
Gennemsnit 2021: 3,98

Jeg føler mig som en del af et fællesskab på min
arbejdsplads (%)
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Jeg oplever generelt ikke ensomhed i forbindelse
med mit arbejde (%)
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AARHUS UNIVERSITET

Mødedato:
Møde:
Punktejer:
Gæst:

28. januar 2021
Møde i LSU/LAMU Økonomi og Bygninger
Niels Jørgen Rasmussen
Marianne Maria Larsen

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

X
X

Lukket punkt (sæt kryds)
Emne
Retningslinjer for arbejdstid i Økonomi og Bygninger
Resumé
Se sagsfremstilling
Indstilling
Det indstilles, at LSU og LAMU:
 drøfter og vedtager de reviderede retningslinjer for arbejdstid.
 træffer beslutning om dato for ikrafttrædelse.
Sagsfremstilling
På fællesmødet i LSU og LAMU den 27. august 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere og ledere, der skulle komme med forslag til reviderede retningslinjer for arbejdstid i AU Økonomi og Bygninger (ØB) med særligt fokus på hjemmearbejde.
Det første udkast blev drøftet i LSU og LAMU den 12. november. Efterfølgende har arbejdsgruppen holdt
et par møder og tilrettet retningslinjerne på baggrund af feedback fra udvalgene.
I retningslinjerne er tilrettelæggelsen af arbejdstiden primært lagt ud til nærmeste leder, men er inden for
en fælles og overordnet ramme.
Det foreslås at LSU og LAMU drøfter, om det færdige udkast til retningslinjer favner alle enheder i ØB.
Efter evt. vedtagelse af retningslinjerne skal LSU og LAMU træffe beslutning om dato for ikrafttrædelse.
Her skal der tages højde for gennemgang af tekster hos kommunikationspartner samt opbygning af ny
hjemmeside om arbejdstid i ØB.
Kommunikation
Der udsendes intern nyhed til alle medarbejdere i ØB, når retningslinjerne træder i kraft.
Sagsbehandler
Marianne Maria Larsen
Involvering
LSU/LAMU Økonomi og Bygninger
Tidsfrist
Bilag
Udkast til reviderede retningslinjer for arbejdstid i Økonomi og Bygninger.

Retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i Økonomi og
Bygninger
I AU Økonomi og Bygninger (AU-ØB) hjælper og støtter vi forskere, studerende, administration og ledere, så
de hver især kan fokusere på at gøre en forskel.
Det gør vi ud fra fælles grundprincipper med fokus på tre grundlæggende værdier:
• vi arbejder løsningsorienteret
• vi er fagligt fleksible
• vi er serviceorienterede
For at sikre et godt arbejdsmiljø og fremme balancen mellem arbejds- og privatliv er der i AU-ØB fokus på
at skabe balance i prioriteringen af opgaver og ressourcer og der arbejdes med fleksibilitet i forhold til
rammerne for medarbejdernes mulighed for hjemmearbejde.
Nedenstående retningslinjer for arbejdstid og håndtering af fravær i AU-ØB beskriver lokale forhold, der
ikke er omtalt i overenskomster, love, bekendtgørelser etc.
Derudover henvises til:
• AU HR’s side om arbejdstid
• Reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten mv.
Retningslinjerne gælder for alle enheder i Økonomi og Bygninger. Retningslinjerne rummer fleksibilitet, og
dermed kan der være forskelle i den konkrete praksis og hvordan retningslinjerne udleves i de enkelte
enheder. Der er gode rammer for, at nærmeste leder og de enkelte medarbejdere eller gruppe af
medarbejdere kan lave mere individuelle aftaler inden for de overordnede rammer, AU’s retningslinjer og
gældende lovgivning.

1. Arbejdstid, registrering og flex

Arbejdstiden tilrettelægges som udgangspunkt i tidsrummet mellem kl. 7.00 – 17.00, og for en
fuldtidsmedarbejder er den daglige arbejdstid på 7,4 timer i gennemsnit. En forudsætning for at arbejde
tidligere eller senere er, at der er relevante arbejdsopgaver, som skal udføres. Der er mulighed for
individuel aftale med nærmeste leder.
Fixtiden defineres af nærmeste leder af afdelingen. Fixtiden er det tidsrum, hvor medarbejderen forventes
at være tilgængelig enten på arbejdspladsen eller på distancearbejdspladsen.
Flextiden er timerne før og efter fixtiden. Flexsaldoen må max. være +37 eller -10 timer. Medarbejderen
skal orientere nærmeste leder, når saldoen nærmer sig 37 timer, medmindre der allerede forligger en
aftale om afvikling af timerne.
Kalenderfunktionen i Outlook anvendes til angivelse af mødetider, møder, aftaler og planlagt fravær.
Autosvar funktionen anvendes når medarbejderne ikke kan besvare mails i en eller flere dage/uger.

Medarbejdere i AU-ØB fører regnskab over arbejdstid, som ved udgangen af måneden er opdateret og
ligger på enhedens fællesdrev.

2. Fleksibilitet med fokus på hvor opgaverne løses bedst
på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen

Rammen for hjemmearbejde, der er defineret på HR´s hjemmeside, er også gældende for AU-ØB Hjemmearbejde (au.dk).
Opgaveporteføljen, opgavetypen eller den konkrete opgave skal altid være i centrum.
Opgaveporteføljen er meget forskellig i sammensætningen af opgaver og opgavetyper på tværs af
enhederne i AU-ØB, hvilket betyder at balancen mellem at arbejde på den fysiske arbejdsplads eller på
hjemmearbejdspladsen i praksis vil blive håndteret fleksibelt og forskelligt i enhederne i AU-ØB.
Muligheden for hjemmearbejde skal løbende afbalanceres mellem følgende pejlemærker:
• Opgaver
• Interessenter/brugerne/kunderne
• Rammerne for tilgængelighed
• Effektivitet og kvalitet
• Kollegialt samarbejde og videndeling
• Fleksibilitet i forhold til balancen mellem arbejds- og privatliv
Tilrettelæggelsen af arbejdet foretages sammen med den nærmeste leder, herunder i hvilket omfang
medarbejderne arbejder på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen.
Hvor løses opgaverne bedst - på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen?
Denne figur og de tilhørende bemærkninger kan anvendes som pejlemærke, når det løbende skal vurderes
og aftales om hjemmearbejde er en mulighed.

Effektivitet
Løses opgaven/opgaverne mest effektivt på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen?
Fokus på en klar og entydig opgavebeskrivelse og klare aftaler om mål/deadlines
Forudsætter erfaring og fortrolighed med opgaven
Kvalitet
Løses opgaven/opgaverne bedst i den aftalte kvalitet på den fysiske arbejdsplads eller på
hjemmearbejdspladsen?
Fokus på forventningsafstemning omkring den faglige kvalitet i opgaveløsningen
Videndeling
Hvis der er behov for oplæring, vidensdeling og faglig sparring i opgaveløsningen, hvor løses opgaven bedst
muligt – på den fysiske arbejdsplads eller på hjemmearbejdspladsen?
Er der tale om driftsopgaver eller udviklingsaktiviteter?
Er medarbejderen fortrolig med opgaveløsningen?
Samarbejde
Løses opgaven/opgaverne bedst uden det fysiske samarbejde?
Der skal være fokus på både den faglige og den sociale dimension – den relationelle kontakt er vigtig for et
optimalt samarbejde og sikring af sammenhængskraften i enheden.
Fokus på om opgaven/opgaverne i høj grad kræver koordinering, sparring og samarbejde med kolleger eller
andre samarbejdspartnere.

3. Overarbejde

Merarbejde skal være pålagt af nærmeste leder uden for arbejdstiden jf. pkt. 1 for at tælle som
overarbejdstid, ellers opgøres timerne som flextid/overskydende timer.
Merarbejde, der er opstået pludseligt som følge af nødsituation, kan af nærmeste leder efterfølgende
godkendes som pålagt overarbejde.

4. Mødeaktiviteter (herunder rejser)

I planlægningen af et møde vurderes det, om mødet vil være mere hensigtsmæssigt at afholde virtuelt.
Der opfordres generelt til flere virtuelle møder, hvis der er eksterne deltagere. Dog vil formålet med et
møde altid være afgørende for, om det holdes fysisk eller virtuelt.
Bleended meetings bør overvejes, da det kan være kompliceret for mødelederen at holde øje med input fra
online deltagere vs. fysiske deltagere. Af den årsag opfordres til enten fysiske eller virtuelle møder, hvis det
er muligt.
Back-to-back møder frarådes. Læg gerne minimum 15 minutter ind mellem møderne – også virtuelle
møder, og gerne lidt længere tid ved fysiske møder, hvis der er eksterne deltagere, der skal nå fra et møde
ét sted til et møde på en anden lokation.

Det bør tilstræbes at møder holdes i tidsrummet 8.00-16.00 medmindre andet er aftalt blandt
mødedeltagerne. Undgå at indkalde møder oveni andre mødeaktiviteter hos deltagerne (dette kan tjekkes
via Outlooks kalenderfunktion jf. afsnit 1).
Deltagelse i sociale arrangementer f.eks. om aftenen eller efter et fagligt arrangement medregnes ikke som
arbejdstid.
Overnatning i forbindelse med møder/aktiviteter over flere dage eller udenbys aftales med nærmeste
leder. Eventuel rejsetid tæller som almindelig arbejdstid, der henvises til Statens cirkulære om
tjenesterejser for en uddybning af regler på dette område.

5. Rejser, kompetenceudvikling og konference

Rejsetid i forbindelse med mødeaktivitet, kompetenceudvikling eller konferencedeltagelse, der er godkendt
af nærmeste leder tæller som arbejdstid 1 til 1.
I Økonomi og Bygninger opfordres til løbende kompetenceudvikling gennem ansættelsen. Ønsker til
kompetenceudvikling drøftes minimum én gang årligt under MUS eller løbende ved ønsker, der ikke kan
afvente MUS.
Det mest økonomiske transportmiddel anvendes til rejser som udgangspunkt og afvejes ligeledes med
hensyn til AU’s indsatser på klimaområdet.
Endvidere henvises til AU’s rejsepolitik samt AU’s politik for køb af rejser m.v.

6. Frihed med løn til eksamen og eksamensforberedelse

Der kan med nærmeste leder aftales frihed med løn ved eksamen og eksamensforberedelse ved
arbejdspladsrelateret uddannelsesaktivitet (én arbejdsdag til forberedelse, og én arbejdsdag til
eksamensdagen)

7. Planlagt fravær (ferie, flex, omsorgsdage)

Ferie afholdes i hele dage eller uger, og er omfattet af samtidighedsferie (løbende optjening/afholdelse).
Særlige feriedage afholdes i hele dage eller brøkdele heraf, og er ikke omfattet af samtidighedsferie.
Hovedferien (3 uger) afholdes i perioden 1. maj til 30. september; ønske til ferieperiode planlægges i
samarbejde med nærmeste leder.
Ønsker til/ændringer af perioden for hovedferie kan imødekommes, hvis ferieplanlægningen i enheden
tillader det.
Nærmeste leder kan varsle afholdelse af ferie/restferie – se mere herom under Økonomi og Bygningers
side om ferieoptjening og afholdelse. På samme side fremgår muligheder for overførsel af ferie til næste
periode m.m.
Afholdelse af flex og hele flexdage aftales med nærmeste leder.

Omsorgsdage (2 dage pr. barn pr. år op til og med barnets 7. år) kan afholdes i timer, halve eller hele dage.
Ikke-afholdte dage bortfalder ved kalenderårets udløb, medmindre medarbejderen har været fraværende
hele året grundet en fødselssituation.
Afholdelse af planlagt fravær – herunder omsorgsdage - skal altid aftales med nærmeste leder.

8. Uplanlagt fravær (dvs. sygdom, barns sygedag)

AU-ØB har vedtaget retningslinjer for uplanlagt fravær, som du kan læse mere om på siden for fravær i
Økonomi og Bygninger.

Ikrafttræden pr. xx. februar 2021
Godkendt af LSU og LAMU d. 28. januar 2021

