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AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Mødedato: 15. juni 2022 kl. 9.30-11.00 
Mødested: Preben Hornung Stuen/Teams 
Mødeemne: LAMU-møde i AU Uddannelse 
 
Deltagere: Anna Bak Maigaard, Louise Kold-Petersen, Louise Elbro, Rikke Nielsen, 
Signe Osbahr (referent)  
 
Mødet afvikles sammen med LSU fsva. punkt 6 og 7.   
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden  
 
2. Fastholdelse af ergonomiindsatsen – 10 min 

Det drøftes, hvordan LAMU sikrer, at ergonomiindsatsen fastholdes. 
 
3. Evakueringsøvelse – 5 min 

Er der spørgsmål til denne, som ikke kan afvente afklaring på dagen ? 
 

4. Gensidig orientering – 10 min 
Der orienteres kort om evt. sager/emner der har været behandlet lokalt, herun-
der 

• Tilbagemelding fra AAMU 
• Deltagelse i universiteternes arbejdsmiljøkonference 

 
5. Eventuelt 
 
6. Fremtidens arbejdsplads – fælles med LSU 

Arbejdsgruppen vedr. Fremtidens arbejdsplads præsenterer vedlagte visionspa-
pir. Herefter præsenterer Anna ledelsens oplæg til retningslinjer vedr. distance-
arbejde og videre proces i forhold til de øvrige elementer i visionspapiret. Heref-
ter drøfter LSU og LAMU dette.  
 

7. APV – fælles med LSU 
LSU og LAMU drøfter enhedernes handleplaner og opfølgning på disse.   
 
Herefter drøftes det, om der er behov for en tværgående handleplan for AU Ud-
dannelse. Såfremt det vurderes at være tilfældet, så nedsættes en skrivegruppe til 
dette med frist for aflevering af handleplanen 12. august 2022.   
 
Der vedlægges følgende handleplaner: 

• International Uddannelse, 3 handleplaner 
• Studenterrekruttering og Optagelse, 5 handleplaner 
• Studiestøtte, 4 handleplaner 



 
 

  
  

Side 2/2 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

• Studiesystemer, 8 handleplaner 
• Uddannelsesstrategisk sekretariat, 4 handleplaner 
• LAMU, 3 handleplaner 

 
Desuden vedlægges tidsplanen for APV-processen 
 

 



 
 

 

 

AU Uddannelse Stab 
Aarhus Universitet 
Fredrik Nielsens Vej 5 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0720 
Fax: +45 8715 0701 

E-mail:  auuddannelse@au.dk 
Web: www.au.dk 

 

Notat 
 
Signe Osbahr 
 
Dato: 14. marts 2022 
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AARHUS UNIVERSITET 

 
Modtager(e): LAMU 
 

Udformning af delvist varslet evakueringsøvelse 2022 
 
Dato for selve øvelsen:  
Aftalt i LAMU, men offentliggøres ikke. 
 
Involverede bygninger:  
Fredrikshus (1445-1448), dvs. følgende afsnit: 
• Optagelse 
• RSC 
• Staben 
• Studiesystemer 
• SU, SPS og Dual Career 
• Uddannelsesstrategisk Sekretariat 
• Vejledning og Studieinformation 
 
Dale T. Mortensen-bygningen (165x), dvs. følgende afsnit 
• International Uddannelse 
 
IC Dorm, der er placeret over bygning 1651, er ikke omfattet af AU’s beredskabskon-
cept, men i en ægte evakueringssituation vil det være naturligt også at varsle dem. Der-
for er det aftalt med AU’s beredskabsansvarlige, at IC Dorm fremover også indgår i AU 
Uddannelses evakueringsøvelser.   
 
Arrangører:  
LAMU i AU Uddannelse arrangerer evakueringsøvelsen i samarbejde med repræsen-
tanter fra Nat-Tech og BSS Bygningsservice.  
 
Før øvelsen 
Medarbejderne i AU Uddannelse varsels via mail ca. 3 uger før om, at der vil finde en 
evakueringsøvelse sted i løbet af de kommende 4 uger. Mailen vil indeholde en opfor-
dring til at genbesøge evakueringskonceptet.  
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IC dorms beboere orienteres i fortrolighed ca. 1. uge før øvelsen for at hindre, at der 
skabes utryghed, når alarmen udløses.  
 
Involvering af hjælpere 
Da LAMU inkl. sekretærunderstøttelse kun udgør 5 personer, bør der inden øvelsens 
gennemførsel udpeges to hjælpere til afvikling af øvelsen i Fredrikshus 
 
Program for evakueringsøvelsen 
 
Kl. 9.00:  LAMU mødes i 1651-114 med en repræsentant fra Nat-Tech Bygnin-

ger.  
 Det sikres, at alle involverede er indforstået med øvelsens gang og de-

res respektive roller. 
 
Kl. 9.30: Alarmen aktiveres i bygning 165x. 
 Der placeres en arbejdsmiljørepræsentant på gangene i 165x, der ob-

serverer forløbet. 
 Der placeres to arbejdsmiljørepræsentanter hhv. ved indgangen til 

centeret og det tidligere Dales cafe, der kan hindre at nogen går ind 
under øvelsen.  

 De sidste to arbejdsmiljørepræsentant placeres ved opsamlingsstedet, 
hvor én noterer, når evakueringslederne kommer ud.  
Det er vigtigt at notere, hvad tid øvelsen sættes i gang, og hvornår alle 
meldes evakueret, samt hvor mange personer, der vurderes evakueret.  

 
Ca. 9.45: Når bygningskomplekset formodes evakueret går to arbejdsmiljøre-

præsentanter igennem bygningerne for at få indtryk af evakuerings-
graden.  
Herefter kan medarbejderne genoptage arbejdet i bygningen.  

 En arbejdsmiljørepræsentant taler med Evakueringsleder og Samle-
pladsleder om deres oplevelser af processen. 
En arbejdsmiljørepræsentant taler med repræsentanten fra Nat Tech 
Bygninger om dennes oplevelse af processen. 

 En arbejdsmiljørepræsentant opsamler erfaringer fra øvrige medar-
bejdere.  

 
Kl 10.30 LAMU mødes på Anna Bach Maigaards kontor (1448-315) med de ud-

pegede hjælpere og en repræsentant fra BSS Bygninger.  
 Det sikres, at alle involverede er indforstået med øvelsens gang og de-

res respektive roller. 
 Det vurderes kort om øvelsen i Dale T. Mortensen-bygningen giver 

anledning til ændringer af nedenstående program. 
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Kl. 11.00: En tilfældigt valgt medarbejder orienteres af en arbejdsmiljørepræ-
sentant om, at vedkommende skal iværksætte evakueringsøvelsen.  

 Der placeres to arbejdsmiljørepræsentanter hhv. i mellemrummet på 
2. og 3. sal. 
Der placeres to hjælpere og repræsentanten fra BSS bygninger ved 
hhv. indgang B/C, Runddelen/indgang D og enden af 1448, for at hin-
dre at nogen går ind i bygningen under øvelsen.   
De øvrige arbejdsmiljørepræsentanter placeres ved opsamlingsstedet 
og noterer, når evakueringslederne kommer ud.  
Det er vigtigt at notere, hvad tid øvelsen sættes i gang, og hvornår alle 
meldes evakueret, samt hvor mange personer, der vurderes evakueret. 

 
Ca. 11.15: Når bygningskomplekset formodes evakueret går to arbejdsmiljøre-

præsentanter igennem bygningerne for at få indtryk af evakuerings-
graden.  
Herefter kan medarbejderne genoptage arbejdet i bygningen.  
To arbejdsmiljørepræsentanter taler med hhv. Evakueringsleder eller 
Samlepladsleder om deres oplevelser af processen. 
En arbejdsmiljørepræsentant taler med repræsentanten fra BSS Byg-
ninger om dennes oplevelse af processen. 

 Hjælperne opsamler erfaringer fra øvrige medarbejdere. 
 
Kl. 11.30 LAMU og hjælperne mødes på Annas kontor mhp. kort evaluering af 

øvelsen 
 
Om eftermiddagen udsender Anna Bak Maigaard en e-mail med tak for medarbejder-
nes deltagelse i øvelsen. 
 
Evaluering af evakueringsøvelsen 
Endelig evaluering af evakueringsøvelsen og drøftelse af behov for tiltag på baggrund 
her af sker på LAMU-møde d. 15. juni 2022. 
 
Rapport over evakueringsøvelsen sendes til Arbejdsmiljøenheden i AU HR og Anders 
Kragh Moestrup. Den lægges desuden på LAMU’s hjemmeside.  



   

V I S I O N S P A P I R  
 
Fremtidens arbejdsplads i AU Uddannelse 
 
AU Uddannelse er en attraktiv og moderne arbejdsplads med et fagligt og socialt fællesskab, 
som alle skal være en del af. Vi har en åben og tillidsfuld kultur og oplever sammenhængs-
kraft i hverdagen. Vi arbejder sammen med tillid og ligeværdighed og respekt for hinandens 
fagligheder. En respektfuld og konstruktiv dialog er vigtig, og vi inddrager og lytter til de 
relevante kolleger og ledere i den daglige opgaveløsning. Vi bestræber os altid på at have 
faglige rammer, der understøtter god ledelse og medledelse. Vi tager ansvar både for os selv 
og hinanden. AU Uddannelse er desuden en moderne arbejdsplads, hvor der er en høj grad 
af fleksibilitet og frihed under ansvar for den enkelte medarbejder i tilrettelæggelsen af 
arbejdet samtidig med, at der udvises ansvarlighed og blik for at bevare fællesskab og 
sammenhængskraft på arbejdspladsen. 
 
Høj faglighed 
I AU Uddannelse har vi fokus på opgaven, og vi løser den med høj faglighed og kvalitet og i 
dialog med relevante kollegaer. Vi arbejder sammen med interne og eksterne interessenter 
efter behov og med henblik på at styrke vores opgaveløsning.  Vi sætter os klare mål for 
arbejdsprocesserne og sikrer, at vi kommer godt i mål gennem kollegialt samarbejde og ved 
forventningsafstemning på forhånd og undervejs i samarbejdet. På den måde sikrer vi en 
optimal proces og høj kvalitet i løsningen af vores opgaver. Den stærke faglighed giver 
tilfredse studerende og andre interessenter og medvirker ikke mindst til motivation og faglig 
stolthed hos os selv. Arbejdspladsen er kendetegnet ved ikke at have en nulfejlskultur, men 
er et arbejdsfællesskab, hvor medarbejdere og ledere tør være fagligt modige, og hvor vi 
lærer både af udfordringer og succeser. Vi sikrer løbende strategisk kompetenceudvikling af 
medarbejdere og ledere på baggrund af AU Uddannelses strategiske målsætninger. Den 
enkelte og fællesskabet tilegner sig målrettet de kompetencer, der skal til for også at 
varetage arbejdet med høj faglighed fremadrettet og kan se sin egen rolle i organisationens 
ambitioner.  
 
Fleksibilitet og work-life balance 
AU Uddannelse er en arbejdsplads, der stræber efter at skabe de bedst mulige rammer om 
arbejdet, sådan at medarbejdere oplever god trivsel og work-life balance samtidig med, at vi 
har høj kvalitet i opgaveløsningen. Dette gør vi igennem en fleksibel tilgang til opgaveløsning 
og arbejdstilrettelæggelse, hvor vi har mulighed for at arbejde på distancen, når det passer 
med opgaveløsningen. Medarbejderne har indflydelse på tilrettelæggelse af arbejdsdagen, 
både hvad angår planlægning, arbejdssted og tilgang til opgaveløsning. I planlægningen af 
eget arbejde er det relevant at balancere og tage hensyn til behov for samarbejde, som er 
en central del af vores praksis.  Derfor vil nogen opgaver bedst løses ved fremmøde, og 
andre løses bedst eller lige så godt på distancen. Den høje grad af tillid til, at medarbejderne 
kan tilrettelægge deres arbejde, skaber arbejdsglæde, ansvarsfølelse og høj faglighed. 
 
 
 
 



   
Arbejdspladsen med optimale fysiske og virtuelle rammer 
AU Uddannelse er en fysisk arbejdsplads, hvor faciliteterne professionelt understøtter, at 
medarbejderne kan have gode, givende samarbejder, selvom medarbejderne opholder sig 
forskellige steder. Systemer for hybridmøder kører upåklageligt, og de fysiske rammer 
understøtter brugen af hybridformatet. Der er gode løsninger på, hvordan man er 
tilgængelig på distancen. Medarbejdere og ledere er godt rustede til, hvordan man arbejder 
hybridt på de bedste måder, og kontorer og fællesrum er indrettet, så de bedst understøtter 
hybridformatet uden at forstyrre kollegaer. 
De fysiske rammer har stor betydning for løsningen af opgaver, det tværgående 
samarbejde, medarbejdernes trivsel og fællesskabets udvikling. AU Uddannelses fysiske 
rammer muliggør fleksible arbejdsformer og understøtter kollegiale samtaler; herunder 
faglig sparring og socialt samvær. AU Uddannelse har en løbende opmærksomhed på at 
udvikle de fysiske rammer, så de til stadighed understøtter den moderne arbejdsplads og 
dens arbejdsformer. 
 
 
Ledelse og medledelse 
I AU Uddannelse er ledelse kendetegnet ved tydelighed, gennemsigtighed, synlighed, vision 
og inddragelse. Ledelsen udvikler og arbejder ind i strategier, som sikrer AU Uddannelses 
høje faglighed og gode kultur og viser en tydelig retning og perspektiver for organisationen. 
Ledelsen sikrer, at det er tydeligt for medarbejderne, hvad deres rolle i og bidrag til AU 
Uddannelse er, og både ledelse og medarbejdere arbejder hen imod fælles, klart definerede 
mål. Ledelsen og medarbejderne samskaber den høje faglighed, trivslen på arbejdspladsen 
og det faglige fællesskab. Medarbejdernes erfaringer og viden bliver set og hørt og spiller en 
aktiv rolle i forhold til de strategiske beslutninger og udmøntningen af disse. Det er en høj 
grad af tillid til, at medarbejderne selv kan organisere deres arbejde, og medarbejderne 
inddrages både i forhold til indholdet og formen på arbejdet. Medarbejderne tager ansvar 
for dette og involverer aktivt ledelsen i sikringen og prioriteringen af opgaverne og deres 
kvalitet. Tillid, åbenhed og medinddragelse er nøgleord. 
 
 
En arbejdsplads med fællesskab  
I AU Uddannelse tager vi hånd om det gode faglige og sociale fællesskab. Den øgede brug af 
distancearbejde og fleksibilitet betyder ikke, at folk begynder at føle sig alene. Der er 
bestemte tidspunkter eller møder, hvor man som udgangspunkt skal være fysisk til stede. 
Her prioriteres tidspunkter, hvor vi er sammen med kollegaerne og ikke sidder hver for sig 
med vores forskellige opgaver. I AU Uddannelse er vi ambitiøse omkring, hvordan man kan 
optimere kvaliteten af det fysiske samvær, og der er gode rammer for udvikling og 
fastholdelse af både det faglige og sociale fællesskab.  Vi tager ansvar for at skabe og 
nytænke fællesskaber, der også fungerer godt over distancen, fordi det er en forudsætning 
for den moderne, fleksible arbejdsplads. I AU Uddannelse føler de ansatte sig inkluderede 
uanset, hvor de opholder sig.  Vi ved, at et godt fællesskab ikke kommer af sig selv, men er 
hvad vi selv gør det til. Et godt fællesskab giver arbejdsglæde og kræver initiativ, ledelse og 
medarbejderes anerkendelse og opbakning samt kollegernes engagement og lyst til at 
deltage.  
 
 



  27. maj 2021 

Kommissorium for arbejdsgruppe for udviklingsmål 26:  
AU Uddannelse som fremtidens arbejdsplads 

Formål  
Arbejdsgruppen etableres med det formål at udfolde udviklingsmål nr. 26: AU Uddannelse som 
fremtidens arbejdsplads. Det overordnede formål er at sikre fælles forståelse for, hvad vi ønsker skal 
kendetegne fremtidens arbejdsplads i AU Uddannelse med godt arbejdsmiljø og gode 
samarbejdsrelationer. Arbejdsgruppen udarbejder et visionspapir om fremtidens arbejdsplads i AU 
Uddannelse. Visionspapir vil fungere som input til videre drøftelse i ledergruppe og evt. LSU og 
LAMU. 

Arbejdsgruppens sammensætning og beslutningskompetence 
Arbejdsgruppen sammensættes, så den så vidt muligt afspejler AU Uddannelses funktionsområder 
på tværs. Leder- og medarbejderrepræsentanter fra Arbejdsmiljøudvalget (LAMU) og 
Samarbejdsudvalget (LSU) er en del af arbejdsgruppen. Der vælges/ udpeges følgende 
repræsentanter: 

• 1 lederrepræsentant fra LSU 
• 1 lederrepræsentant fra LAMU 
• 5 medarbejderrepræsentanter med repræsentation fra alle funktionsområder, hvoraf:  

• 1 medarbejderrepræsentant er fra LAMU 
• 2 medarbejderrepræsentanter er fra LSU 
• 2 medarbejdere udpeges fra funktionsområder, der ikke er repræsenteret i ovenstående 

(ved lodtrækning ved flere interesserede kandidater)  

Lederrepræsentanter fungerer som tovholdere for arbejdsgruppen og sikrer herunder, at 
ledergruppen orienteres, og at der løbende er mandat til arbejdet. Derved sikres også undervejs i 
processen, at der er koordinering og opbakning i den samlede ledergruppe.  Det er 
lederrepræsentanternes opgave at koordinere dagsorden, referat, mødeindkaldelse mv.  

Arbejdsgruppens opgaver  
• Drøfte metode og sikre inddragelse af medarbejdere i AU Uddannelse  
• Foreslå en metode til dialog om fremtidens arbejdsplads, der kan anvendes på tværs ift. samtaler 

med medarbejdere 
• Kortlægning af emnet ”AU Uddannelse som attraktiv arbejdsplads”. Emner, der bl.a. skal indgå i 

kortlægningen, er: 
o Fællesskab 
o Fastholdelse af kvalitet i opgaveløsning 
o Feedback-kultur og sparring med kolleger 
o Work/life balance 
o Faglige og sociale rammer for god ledelse og medledelse 
o Hjemmearbejde/kontortid 

• Samle input og opmærksomhedspunkter 
• Udarbejde et katalog af visioner for fremtidens arbejdsplads i AU Uddannelse 
• Udarbejde plan for  formidling/ fernisering 

 
Proces 
Dorte Føns Sørensen, IU, udarbejder i samarbejde med lederrepræsentanterne en proces for 
gruppens arbejde.  
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Bilag: Arbejdsplan for udviklingsmål: Fremtidens arbejdsplads AU 
Uddannelse 
 

Dato Forum Aktivitet 
18. marts Ledermøde AU Udd Drøftelse af form og tidsplan 
20. maj Formøde i AU Uddannelse Intern drøftelse i 

ledergruppen 
9. juni  Møde i LSU Udpegning af 2 

medarbejderrepræsentanter  
18. juni Møde i LAMU Udpegning af én 

medarbejderrepræsentant 
Medio juni Dorte Føns Sørensen, 

RN/BLH 
Initial snak og introduktion 
til opgave og indledende 
drøftelser ift. proces 

Senest 30. juni Funktionsområde(r), der ikke 
i øvrigt er repræsenteret  

Udpegning af de resterende 
medarbejderrepræsentanter 

Medio august Dorte Føns Sørensen, 
RN/BLH 

Planlægning af proces 
Indkalde til 1. møde i 
arbejdsgruppen 

Medio september Arbejdsgruppe 1. møde i Arbejdsgruppen 
(Sættemøde) 

September-november Arbejdsgruppe Arbejdsgruppen arbejder 
December 2021-januar 2022 Inddragelse af alle 

funktionsområder 
Alle funktionsområder 
drøfter emnet og kommer 
med input til arbejdsgruppen 

Februar-marts 2022 Arbejdsgruppe Arbejdsgruppen bearbejder 
input fra funktionsområderne 
og vælger, hvordan resultatet 
skal formidles 

1. april 2022 Arbejdsgruppe og AU 
Uddannelse i øvrigt.  

Beskrivelse af hvad der 
kendetegner fremtidens 
arbejdsplads i AU 
Uddannelse foreligger. 
Fernisering. 

 



APV Handleplan 
Titel 
Balance mellem opgaver og ressourcer/ tid herunder forebyggelse af stress 
 
Afdeling 
International Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
Medarbejderne oplever, at de travle perioder er blevet hverdag, og der opleves for nogle et for stort 
arbejdspres. De ikke-travle perioder er blevet færre og kortere. Det kan skabe frustration, tvivl på egne 
evner og i sidste ende medføre stress.  
Der er en særlig udfordring ift. medarbejdere, der arbejder på tværs af teams og for nyansatte. 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation x Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed  x Belysning  
Daglig ledelse x Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Her beskrives, hvordan enheden vil arbejde med problemstillingen 

• Leder og medarbejder har i fællesskab forpligtelse til løbende at prioritere opgaverne og 
afstemme forventninger i forhold til kvalitet og det endelige produkt. Der skal afholdes 1:1 
møder minimum hver 6. uge. 

• På afsnitsmøder skal der være fokus på sparring vedr. opgavevaretagelse og hvordan kollegaer i 
spidsperioder kan aflaste hinanden, herunder hvordan vi bruger hinandens kompetencer – også 
på tværs af teams.  

• Revision af on-boarding vejledning for at sikre, at nye medarbejdere orienteres om de uskrevne 
regler. 

• Genopfriskning af PAS-principperne, herunder forventet indhold og tidsforbrug for opgaver 
 
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Rikke Nielsen 
 
Udføres senest 
30.06.2022 
 
Påmindelse 
01.12.2022 
 

 



Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Diverse udfordringer omkring fysiske forhold på Internationalt Center 

Afdeling 
Studiestøtte 
 
Problembeskrivelse 
Støjgener kan opdeles i lydt mellem kontorer og støj fra gangen samt dårlig akustik og støj i 
fællesrum samt lugtgener fra kloak. Desuden individuelle udfordringer vedr. fysiske forhold. 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske 
forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske 
forhold: 
 

Fysiske rammer  x 
Udvikling  Støj og vibrationer x 
Enhed   Belysning x 
Daglig ledelse  Indeklima x 
Organisation  Ergonomi x 
Krænkende 
adfærd 

 Kemiske og biologiske 
forhold 

 

Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Der tages kontakt til NAT bygningsservice for at få undersøgt og udbedret lugt- og fugtgener i 
hjørnekontor. 
 
Konkrete udfordringer vedr. ergonomi, siddestilling og kontorstol tager ledelsen op med de 
relevante medarbejdere. 
 
Der har siden APV’en blev gennemført været oplæg om brandprocedurer på et fællesmøde i IU.  
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Rikke Nielsen 
 
Udføres senest 
31. december 2022 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige ønsker at modtage en reminder email 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes 
efter at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 



 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Bente Lynge Hannestad 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 



APV Handleplan 
Titel 
Sikring af det sociale og faglige fællesskab i dagligdagen 
 
Afdeling 
International Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
Muligheden for hjemmearbejde og den fleksibilitet, som det medfører, kan udfordre det sociale og faglige 
fællesskab, når der kun er få tilstede på kontoret.  
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation x Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling x Støj og vibrationer  
Enhed  x Belysning  
Daglig ledelse x Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Her beskrives, hvordan enheden vil arbejde med problemstillingen 

• Større brug af teams til daglig kontakt 
• Nedsættelse af arbejdsgruppe der skal stå for tilbud om små sociale aktiviteter i hverdagen  
• Opfølgning på ”Fremtidens arbejdsplads” på kontormøde, herunder  

- Fremmøde og distancearbejde 
- Virtuelle værktøjer  

• Nogle kontormøder omlægges til ”kollegiale snakke” vedr. et udvalgt emne 
 
 
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Rikke Nielsen  
 
Udføres senest 
30.06.2023 
 
Påmindelse 
01.12.2022 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 



 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Balance mellem opgaver og tid 
 
Afdeling 
Optagelse, Studenterrekruttering og Optagelse, AU Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
APV-en afspejler en oplevelse hos nogle medarbejderne af en uhensigtsmæssig fordeling af 
opgaveportefølje og tilrådeværende tid til at løse disse. 
 
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation X Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
I konstateringen af, at nogle har oplevet en ubalance, har afsnitslederen indtrængende opfordret 
til altid at tage fat i hende, hvis der opleves en skævhed; dette både i dagligdagen eller ved de 
planlagte 1:1-snakke, som afholdes med alle medarbejdere.  
 
Som noget nyt deltager afsnitslederen på de faste ugentlige møder i bachelorteamet om 
prioritering af kommende uges opgaver, sådan at både teamkoordinator og afsnitsleder har god 
føling med mængden af opgaver hos den enkelte. I forlængelse heraf er samme møde-set up 
introduceret for OKT-teamet, hvor der med få ord (hver snak med den enkelte er berammet til 
fem minutter) drøftes opgaver og på den måde gives indblik i, om der skulle være for mange 
opgaver på den enkeltes bord. Såfremt den korte snak viser et behov for yderligere snak, aftales 
opfølgende møde med afsnitslederen.  
 
Det er indtrykket, at snakkene fungerer godt som egen opfølgning og forberedelse af opgaver 
samtidig med at der gives lejlighed til at følge op straks, hvis der er behov for at prioritere i 
opgaver og genfinde balance i opgaver og tid. 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Afsnitsleder Jette Winther 
 
Udføres senest 
Er iværksat 
 



Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige ønsker at modtage en reminder email 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Afsnitsleder følger op med status på afdelingsmøde af hvorvidt medarbejderne oplever sig understøttet 
i udfordringen med ubalance mellem opgaver og tid.  
 
 
 
Ansvarlig 
Afsnitsleder Jette Winther 
 
Udføres senest 
1. oktober 2022 
 
Påmindelse 
1. august 2022 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Styrkelse af socialt og fagligt fællesskab i afdelingen 
 
Afdeling 
Vejledning og Studieinformation, Studenterrekruttering og Optagelse, AU Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
APV og andre dialoger i afdelingen viser, at der er et ønske om at styrke det faglige og sociale fællesskab i 
afdelingen. Det er sædvanligvis meget stærkt, men har lidt under covid-nedlukningen. 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Der er både brug for formelle og uformelle initiativer: 
 

- Kollegial sparring (skal formaliseres. Genopfriskning af bedste metoder på stort afdelingsmøde, 
men skal være efter behov) 

- Vi skal dyrke en kultur hvor vi er nysgerrige fagligt og socialt på hinanden (med respekt for 
privatlives fred). Jo bedre, vi kender hinanden, jo bedre kan vi afhjælpe fx en oplevelse af 
ensomhed 

- Alle har et ansvar for at skabe fællesskabet 
- Det rækker ud over afdelingen – besøg hos kolleger (individuelt og sammen) 
- Ønske om sofa – vi kigger på muligheder 
- Der er allerede taget initiativ til forskellige arrangementer: Moesgaardmødet, Karpenhøj, 

Sommerfest i AU Uddannelse, vi laver julehalløj.  
- Lave et fagligt og socialt efterårsarrangement – måske til København og besøge KU eller DPU?  

 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Anne Teglborg 
 
Udføres senest 
31. december 2022 
 
Påmindelse 

1. august 
 

 



Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
 
Udføres senest 
 
Påmindelse 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
 
Kultur og feedbck i afdelingen 
Afdeling 
Optagelse, Studenterrekruttering og Optagelse, AU Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
Det er på baggrund af APV-resultater blevet påpeget, at vi for at øge trivslen i afdelingen yderligere skal 
arbejde med kulturen blandt personalet ift. at den positive indstilling til nye opgaver og forandringer 
bliver en naturlighed, at der forefindes psykologisk tryghed medarbejderne imellem ift. at få det daglige 
samarbejde til at fungere og mhp. at kunne anvende feedback som en selvfølge.  
 
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed  X Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal pege på mulige tilgange for øget trivsel gennem fokus på større 
tillid hinanden imellem. Første skridt bliver at arbejde med en fælles forståelse af begreberne ’positiv 
indstilling’, ’tillid’ og ’psykologisk tryghed’. Arbejdsgruppen skal pege på måder, hvorpå dette øges og 
hele afdelingen skal tage del i arbejdet med at øge trivslen. 
 
Feedback skal introduceres som redskab for det team (OKT), der ikke er så bekendt med modellen og 
trænes i begge team (BA og OKT). 
Funktionschef og afsnitsleder tilrettelægger et introduktionsforløb med mulighed for at træne brug af 
feedback i det små mhp. at være tryg i at kunne give hinanden den faglige feedback, der har til formål at 
forbedre vores opgaveløsning og samarbejde. 
 
 
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Afsnitsleder Jette Winther 
 
Udføres senest 
31. december 2022 
 
Påmindelse 



1. september 2022 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Som opfølgning på handleplanen vil afsnitsleder på fællesmøde i afdelingen give status på APV-
arbejdet i dels arbejdsgruppen og i de indsatser, der igangsættes for hele afdelingen, herunder 
hvordan feedback øves og anvendes.  
 
 
Ansvarlig 
Afsnitsleder Jette Winther 
 
Udføres senest 
31. december 2022 
 
Påmindelse 
1. september 2022 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Tværgående opgaver 
 
Afdeling 
Optagelse, Studenterrekruttering og Optagelse, AU Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
Der er ønske om at identificere flere oplagte områder, hvor vi kan arbejde fælles om opgaver, der løses i 
begge teams. Det kan være udmeldelse, orlov, dispensationsformer der går på tværs af 
dispensationsteams: administrativ indskrivning (er allerede igangsat) og kandidatregel. 
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation X Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
I første omgang har arbejdsgruppen vedr. arbejdsmiljøet fået til opgave at pege på de områder, hvor der 
kan ses oplagte opgaver, der kan løses i fællesskab med det formål at øge samarbejdet og videndelingen 
mellem teams. 
 
 
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Afsnitsleder Jette Winther 
 
Udføres senest 
1. december 2022 
Påmindelse 
1. september 2022 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 



 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Udviklingsmuligheder  
 
Afdeling 
Vejledning og Studieinformation, Studenterrekruttering og Optagelse, AU Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
APV og andre dialoger i afdelingen viser, at der er et ønske om at tydeliggøre karrierevejene på AU, samt 
et ønske om på se på udviklingsmuligheder og kompetenceudvikling i afdelingen, herunder at blive bedre 
til at få øje på egne kompetencer. 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
 

• Opfordring til at sparre med kolleger om kompetencetanker, karrieredrømme mm. 
• Når der evalueres på projekter, så skal det inkludere en overvejelse omkring kompetencebehov – 

har vi fået øje på mangler/ting, vi gerne vil blive bedre til (tilføjes projektskabelon) 
• Opfordring til at initiere netværk med fagfæller og opbakning til at danne og indgå i netværk 
• Genoplive føl-ordning 
• Opfordring til at få en mentor eller en mentee, så man deler sin faglighed og er nysgerrig på 

andres 
 

 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Anne Teglborg 
 
Udføres senest 
31. december 2022 
Påmindelse 

1. august  
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 



 
 
 
 
 
Ansvarlig 
 
Udføres senest 
 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Fagligt samarbejde   
 
Afdeling 
SUSPSDC, Studiestøtte  
 
 
Problembeskrivelse 
I SUSPSDC er der en faldende score ift. at tage konstruktivt imod nye idéer og forslag fra hinanden ift. 
sidste APV, og scoren er 3,7, hvilket ikke anses for tilfredsstillende, da der er behov for konstruktiv faglig 
dialog på tværs for at sikre den bedste opgaveløsning.  
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed  x Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
• Undersøgelse i sommeren ‘22 i delteams, teams og på afsnitsniveau af, hvor, hvornår og på hvilken 
måde det opleves, at feedback ikke er konstruktiv. Undersøgelsen skal lede til lokale afprøvninger i 
sommer/efterår ‘22 og forventes desuden at kunne danne grundlag for et samlet seminar omkring fagligt 
samarbejde i november ‘22.  
  
Forud for indsatserne forventes, at opgaven kan indebære at:   

• Samarbejdet på tværs af delteams i SU fortsat prioriteres med henblik på at fremme fokus på 
anerkendelse, tillid, konstruktiv faglig dialog og generelt evnen til fagligt samarbejde i og med øvrige 
kolleger i afsnittet og udenfor.  
• At styrke fokus på at sammensætte arbejdsgrupper med forskellig faglighed, når der skal findes 
nye løsninger.  
• Fortsat prioritering af sociale aktiviteter, der binder teams og afsnit sammen fagligt og socialt 
sammen.  
• Der kan være interesse i udarbejdelse af en procedure for supervision ved svære samtaler med 
studerende i SU og muligvis SPS.  

 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Jens Bundgaard, afsnitsleder SUSPSDC 
 
Udføres senest 
31. december 2022 
 



Påmindelse 
1. oktober 2022 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Diverse udfordringer omkring fysiske forhold i Fredrikhus herunder støjgener   
Afdeling 
Studiestøtte 
 
Problembeskrivelse 
Støjgener kan opdeles i lydt mellem kontorer og støj fra gangen samt dårlig akustik og støj i fællesrum 
samt lugtgener fra kloak. Desuden individuelle udfordringer vedr. fysiske forhold.  
  
  
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer  X 
Udvikling  Støj og vibrationer X 
Enhed   Belysning X 
Daglig ledelse  Indeklima X 
Organisation  Ergonomi X 
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Støjgener i fællesrum og gener fra faldstammer behandles af det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU)  
  
Der arbejdes på en plan for omorganisering i Fredrikshus, hvor lydgener mellem kontorer og støj fra 
gangen vil blive adresseret. Desuden vil der på møder i afsnit/teams blive drøftet, hvordan man har 
samtaler med kolleger uden at genere andre. Der opfordres til walk-and-talk, hvis det er meningsfyldt ift. 
opgaven.  
  
Der opfordres til at samle dokumentation for utilfredsstillende rengøring i Fredrikshus, som kan bruges 
ift. AU Uddannelse samlet.  
  
Konkrete udfordringer vedr. Blandt andet belysning, patron til kontorstol, ergonomisk mus (Emdrup) og 
møbler tager ledelsen op med de konkrete medarbejdere.  
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Bente Lynge Hannestad 
 
Udføres senest 
31. december 2022 
 
Påmindelse 

1. oktober 2022 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 



Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Synlig og tilgængelig ledelse samt tilstrækkelige tilbagemeldinger fra nærmeste leder  
 
Afdeling 
Rådgivnings- og støttecentret, Studiestøtte  
  
Problembeskrivelse 
Der er generel god tilfredshed og meningsfuldhed med arbejdet, men der opleves udfordringer med 
tilstrækkelig tilgængelighed til nærmeste leder, og nogle medarbejdere savner flere tilbagemeldinger fra 
leder.  
  
De senere år er RSC vokset, og der er kommet flere medarbejdere uden tilsvarende tilpasning af 
ledelsesstrukturen, og som følge deraf er ledelsesspændet vokset, så der er en personaleleder til ca. 50 
medarbejdere.   
 
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse x Indeklima  
Organisation x Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Organisationsændring i RSC besluttet: PPU gøres til selvstændigt afsnit og opdeles i to teams.  
Ledelsen udvides:   

• En afsnitsleder for PPU (fuldført pr. 1. maj 2022)  
• To teamkoordinatorer I PPU pr. august 2022  

Med disse to handlinger udvides ledelseskapaciteten betydeligt i RSC.  
  
Løbende dialog om hvad medarbejderne forstår ved god ledelse, herunder synlighed og tilgængelighed.  
I RSC vil der være særligt fokus på medarbejderne i alderen 30-39 år, da denne gruppe scorer lavere end 
øvrige grupper, når vi undersøger baggrunden for resultaterne.  Herefter vil vi samle op i ledergruppen 
og efterfølgende beslutte yderligere handlinger.  
 
MiniMUS koncept med nærmeste personaleleder indføres fra foråret 2023 i hele funktionsområdet med 
en opfølgning på efterårets MUSsamtale.   
  
Ledelsen i RSC samt funktionschef for Studiestøtte afsætter fast træffetid i kalenderen min. 1 time pr. 
uge for at sikre tid, der ikke er booket til møder, så medarbejderne ved, at lederen er til stede og 
tilgængelig i disse tidsrum.  
  
Mulighed for kursus for ledelsen i distanceledelse/hybridmøde undersøges og overvejes.  
 
 
 



Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Mette W. Scmidt og Rune Kjær Kappel, ledelsen i Rådgivnings- og Støttecentret  
 
Udføres senest 
1. september 2022 ift. organisationsændringer og træffetid i ledelsens kalender 
1. juni 2023 ift. indførelse af miniMUS  
 
Påmindelse 
15. januar 2023 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Tydelige mål og formidling af mål til medarbejderne  
 
Afdeling 
Studiestøtte 
 
Problembeskrivelse 
Studiestøtte har mange mål og scorer relativt lavt på spørgsmålet om formidling af strategier og mål.  
 
 
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed  x Belysning  
Daglig ledelse x Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
• Forenkling af mål og formulering af vision for Studiestøtte. Ledelsen i Studiestøtte vil arbejde 
med at udarbejdet et målhierarki for at skabe bedre overblik.   
• Ledelsen i Studiestøtte vil herefter arbejde med at forenkle målhierarkiet og formidle det til hele 
funktionsområdet på et fællesmøde.   
• Muligheden for at inddrage medarbejdere i dette arbejde f.eks. ved at invitere til 
inspirationsmøde vedr. mål og strategi overvejes i forbindelse med arbejdet.  
• Der vil løbende være fokus på formidling af mål på forskellig vis i funktionsområdet  

 
 
 
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Bente Lynge Hannestad  
 
Udføres senest 
1. juni 2023  
 
Påmindelse 
15. december 2022 
 

 



Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Fysiske rammer 
 
Afdeling 
Studiesystemer 
 
Problembeskrivelse 
De fysiske rammer er ikke tilpasset det nuværende pladsbehov, og hensyntagen til støj  
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer  x 
Udvikling  Støj og vibrationer x 
Enhed   Belysning x 
Daglig ledelse  Indeklima x 
Organisation  Ergonomi x 
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
- Brug af støjvægge 
- Løbende evaluering af kontoranvendelse 
- Bedre udnyttelse af kontorernes mødepladser, når kolleger er ude af huset. Dette skal vi have 

fundet et godt system for. 
- Støjdæmpende møblement som er egnet til mindre, kortere møder (mødekupé). Idéer 

indarbejdes i tværgående arbejdsgruppe for AU UDD vedr. Frederikshus 
- Mulighed for at afprøve udstyr (stol, steppie, tastatur, lysterapilampe o.lign.), inden der købes 

ind. Idéer indarbejdes i tværgående arbejdsgruppe for AU UDD vedr. Frederikshus 
- Akustikplader i det lille mødelokale - Ledelsen følger op på muligheder. 
- Information om lysdæmpning på kontorer 
- Solskærme på vinduer ud mod Ringgaden – har alle dette? Der følges op af ledelsen. 
- Mulighed for lysterapilamper om vinteren. 
- Mulighed for bordlamper  

Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Trine Kvitzau 
 
Udføres senest 
30. juni 2023 
 
Påmindelse 
9. januar 2023 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 



Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Reduktion af støj 
 
Afdeling 
Studiesystemer 
 
Problembeskrivelse 
Der opleves forstyrrelser i form af støj på kontorer, gange, fællesrum samt udefrakommende støj (fra 
Ringgaden). 
 
 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer  x 
Udvikling  Støj og vibrationer x 
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima x 
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Hvordan kan vi bedst tage hensyn til vores kolleger: 

- Udvis støjkonduite 
- Støjdæmpende møblement – anden indretning af mellemrummet 
- Ved støjende aktiviteter (f.eks. byggeprojekter) skal varighed afdækkes 
- Bygningsdrift skal undersøge ventilationen i endekontoret – evt. solfilm på vinduer mod 

Ringgaden 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Trine Kvitzau og Nikolaj Høncke Keldorff bringer fokus på det løbende, så det indarbejdes som kultur i 
Studiesystemer 
 
Udføres senest 
30. juni 2023 
 
Påmindelse 
9. januar 2023 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 



 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
STRESS – psykisk arbejdsmiljø 
Problembeskrivelse 
Vi har mange nye kollegaer – vi har været hjemsendt under corona – en del møder sjældent i afdelingen. 
Afdelingen trænger til at vi lærer hinanden bedre at kende. 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation X Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Daglig ledelse X Belysning  
Enhed X Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Afdeling 
Studiesystemer 
Løsningsbeskrivelse 
Fuglsøcenteret er en god start – men det gør det ikke alene. Der skal følges op med et socialt 
arrangement i efteråret i Studiesystemer 
 
Bedre information om ”fravær” Fx om tilgængelighed 
Når der er aftaler om meget hjemmearbejde, flere end 2 dage pr. Uge, Udstationeringer, Længere 
fraværsperioder  
Dette tages til efterretning af ledelsen at der ønskes tydeligere information. 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
 
Sandsynligheden for at sygdom eller arbejdsulykke vil ske, hvis der intet gøres (sæt kryds) 
Udfyldes kun for fysiske handleplaner Høj  

Mellem  
Lav  
Intet valgt  

Ansvarlig 
Trine Kvitzau 
 
Udføres senest 
30. juni 2023 
 
Påmindelse 
9. januar 2023 
 

 

Nedenstående er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter at 
løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 



 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
STRESS 
Problembeskrivelse 
3 punkter som vi tror er særlige stress faktorer for mange medarbejdere i Studiesystemer 

- A) Krydspres 
Vi bliver presset mellem leverandører, AUIT og Fakulteterne. 

- B) Forandring 
Vi opfattes som dem der påtvinger andre forandring 

- C) Ansvar for gamle beslutninger 
Når gældende praksisser udfordres, er det ofte os der forsvarer status Quo 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation X Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Daglig ledelse  Belysning  
Enhed  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Afdeling 
Studiesystemer 
Løsningsbeskrivelse 
Vi vil gerne blive bedre til: 

A) Erkende hvad du har indflydelse på og accepter sådan er det – brush up på kontrolcirklen 
B) Skub ledelsen foran dig, det er dem der har besluttet forandring, det er dig der faciliterer. 

Ledelsen arbejder løbende med at støtte medarbejderne i dette 
C) Gå ikke i forsvar, selvom du medvirkede til beslutningen, forklar fordele og ulemper ved 

forskellige valg og overlad beslutningen til det rette forum (What ever you want) 
Der skal arbejdes med hvordan man bliver bedre til dette. Det indarbejdes i teammøder. 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
 
Sandsynligheden for at sygdom eller arbejdsulykke vil ske, hvis der intet gøres (sæt kryds) 
Udfyldes kun for fysiske handleplaner Høj  

Mellem  
Lav  
Intet valgt  

Ansvarlig 
Trine Kvitzau & Nikolaj Høncke Keldorff 
 
Udføres senest 
30. juni 2023 
 
Påmindelse 
9. januar 2023 
 

 

Nedenstående er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter at 
løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 



Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
STRESS – Opgavepres kontra tilgængelig tid 
Problembeskrivelse 
Mange opgaver som skal løses inden for kort tid medfører stress når man ønsker ordentlig kvalitet 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation X Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Daglig ledelse X Belysning  
Enhed  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Afdeling 
Studiesystemer 
Løsningsbeskrivelse 
Disse faktorer kan afhjælpe problemstillingen: 

- Færre opgaver 
- Længere varsel 
- Acceptere lavere kvalitet 
- Inddrag andre 
- Overdrag til andre 
- ”Flere kollegaer” 

Ledelsen følger løbende op på 1:1 og sikrer balanceret opgaveload og uddelegering 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
 
 
 
Sandsynligheden for at sygdom eller arbejdsulykke vil ske, hvis der intet gøres (sæt kryds) 
Udfyldes kun for fysiske handleplaner Høj  

Mellem  
Lav  
Intet valgt  

Ansvarlig 
Trine E. Kvitzau 
 
Udføres senest 
30. juni 2023 
 
Påmindelse 
9. januar 2023 
 

 

Nedenstående er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter at 
løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 



 
Ansvarlig 
Trine Kvitzau & Nikolaj Høncke Keldorff 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Strategiske mål, kompetencer og karriereudvikling i Studiesystemer. 
 
 
Problembeskrivelse 
Her beskrives den/de problemstilling(er), som handleplanen adresserer 
 

• Kompetencebillede (medarbejderen og organisationen)  
o Hvilket ”bælte” har vi hver især i de forskellige skills 
o Hvad er der brug for af fremtidige skills? 
o Skills-matrix (fx Kompetence: faglig opgave vidensniveau, overførbare færdigheder ; 

Engagement: Motivationsgrad og Selvtillidsgrad ; Ønsker om kompetenceudvikling: 
Individuelle og organisatorisk – as-is og to-be. 

o Skitse 

o  
• Strategiske mål 

o Strategiske mål skal sammenholdes med kompetencebilledet, dvs. Så vi i Studiesystemer 
forbedrer vores kompetencer inden for områder, som er i Studiesystemers strategi, men 
ikke er dækket af kompetencebilledet.  

• Karriereudvikling 
o Hvordan klarer man gradueringen til sort bælte? Hvad er kravene? 

 

 
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling x Støj og vibrationer  
Daglig ledelse  Belysning  
Enhed x Indeklima  
Organisation x Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   



Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Afdeling 
AU Uddannelse, Studiesystemer 
 
Løsningsbeskrivelse 
Her beskrives, hvordan enheden foreslår at der kan arbejdes med problemstillingen 
 

Forslag til en handleplan:  

1. Der laves en skabelon, som er udviklet fra ovenstående skitse. (Evt. Lasse og Pernille laver 
udkast) 

2. Hver medarbejder laver et udkast til sin egen 'matrix' - hvilken farve bælte mener man selv, at 
man har inden for hvilke fagområder? Derefter kan man vende det med sin linjeleder. 

3. Ledelsen kan fx udfylde samme matrix, men på Studiesystemer samlet set. Både på kort sigt 
og hvor vi skal være i fremtiden, så der dannes mulighed for at identificere gaps til både de 
Studiesystemers samlede organisatoriske kompetencer og de strategiske mål.  

4. Ledelsen følger op på krav til individuelle og organisatoriske kompetencer fremadrettet på 
både kort og langt sigt.  

 

• Hvis der er flere, som gerne vil vide mere om det samme emne, fx blive bedre til test/vide 
mere om test, så kan man jo danne en “Studiegruppe”. Man kunne lave workshops sammen, 
eller nogen kan undervise hinanden, eller andet. Det ville skabe noget momentum og 
sammenhold, og ikke mindst fælles metoder og referenceramme. Man kunne tage på samme 
kursus, osv.   

 
 
Dette er et ledelsesemne, som ledelsen i Studiesystemer vil arbejde med. Medarbejdere inddrages efter 
behov. 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
 
 
 
 
Sandsynligheden for at sygdom eller arbejdsulykke vil ske, hvis der intet gøres (sæt kryds) 
Udfyldes kun for fysiske handleplaner Høj  

Mellem  
Lav  
Intet valgt  

Ansvarlig 
Trine Kvitzau & Nikolaj Høncke Keldorff 
 
Udføres senest 
30. juni 2023 
 
Påmindelse 
9. januar 2023 



 
 

Nedenstående er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter at 
løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Faglig sparring – at forbedre den faglige sparring i afdelingen generelt. 
 
Problembeskrivelse 
APV’en viser, at der et et ønske om bedre faglig sparring og mere samarbejde. APV’en er gennemgået i 
plenum, og deraf blev udvalgt emnet ”Faglig sparring” som et indsatsområde. 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation x Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling x Støj og vibrationer  
Daglig ledelse  Belysning  
Enhed x Indeklima  
Organisation x Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse  x 
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Afdeling 
Studiesystemer, AU Uddannelse 
 
Løsningsbeskrivelse 
Hvad ønsker vi at opnå?  
Vi ønsker at forbedre den faglige sparring i afdelingen generelt gennem 2 overordnede indsatser: 

• Bedre introduktion af nye medarbejdere/kolleger 
• Bedre videndelingskultur 

 
Indsats 1: Bedre introduktion af nye medarbejdere – hvad kunne det dække over? 

- Introduktion til basal viden om forretning og systemer (generelt) 
- Introduktion til kolleger og videnområder 
- Introduktion til særlige fagområder (afhængigt af rollen)  
- Følelsen af, at der er styr på det, og at jeg er velkommen som ny kollega 
- Buddy-rolle – at have en, der guider mig og er ”go to”-person, når jeg er i tvivl 

 
Indsats 1: Vi vil foreslå at arbejde med ”bedre introduktion af nye medarbejdere” på følgende måde: 
Vi laver en skabelon til et generisk introduktionsprogram, som bl.a. indeholder følgende punkter: 

- Tidsskema for de første 14 dage med konkrete aktiviteter, der kunne være: 
- Velkomst, 1:1 samtaler, faglig introduktion, møder med nærmeste kolleger, møder med de 

vigtigste samarbejdspartnere i andre afdelinger, morgenbrød, fredagsøl osv. 
- Indhold i programmet er afhængig af det enkelte job/team 

Der udnævnes altid en buddy, som er ansvarlig for at lave planen, sammen med nærmeste leder 
- Buddy’en booker de aftaler, der skal til for at følge introduktionsprogrammet 
- Buddy’en er GO TO person I den første tid som ny medarbejder 

 
Indsats 2: Bedre videndelingskultur – hvad kunne det dække over? 

- Formelle mødeformer om fagemner/projekter (fokus-emner på afdelingsmøde eller 
teammøder/gå hjem orienteringsmøder og spørgsmål/svar-seancer) 

- Uformel videndelingskultur  
o Husk at inddrage kolleger, når du arbejder med beslutninger, der berører deres resort 
o Husk at spørge, hvis du er i tvivl – hvem ved hvad eller hvem ved, hvem jeg kan spørge 
o Husk at stille din viden til rådighed, når andre spørger 

- Fælles videnplatform/indgang til den digitaliserede viden/information. 
o Basal intro til systemer/fagområder  
o Hvem ved hvad? 
o Undgå, at information er totalt fragmenteret i en myriade af platforme og systemer 



Indsats 2: Vi vil foreslå at arbejde med ”bedre videndelingskultur” på følgende måde: 
• Vi foreslår at definere bedre, konkrete rammer for faglig sparring, feks. ved at formulere en 

”foretrukken” kultur omkring uformel ad hoc sparring og formel team/afdelingssparring 
(onepager) 

• Vi foreslår at lave forslag til konkrete, tilbagevendende aktiviteter, der skal skabe en bedre formel 
sparringskultur som en del af mødekulturen/aktiviteter i afdelingen – f.eks. ved at der x gange 
om året tages emner op på afdelings- eller teammøder, hvor der fremlægges fagligt indhold eller 
projekterfaringer. Til disse fremlæggelser, skal der aftales konkrete rammer for en mere positiv 
feedbackkultur og knap så meget mavesyre. 

• Vi foreslår, at en kompetent gruppe laver oplæg til at skabe en fælles platform for at dele det 
mest basale information (hvem ved hvad, systemer, projekter, nyheder, stamdata, dokumenter 
osv. gennem sharepoint) som danner basis for videre søgning af viden. 

 
Dette er et emne, som ledelsen vil indarbejde i eksisterende strukturer 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Ikke relevant. 
 
 
 
 
 
Sandsynligheden for at sygdom eller arbejdsulykke vil ske, hvis der intet gøres (sæt kryds) 
Udfyldes kun for fysiske handleplaner Høj  

Mellem  
Lav  
Intet valgt x 

Ansvarlig 
Trine E. Kvitzau 
 
Udføres senest 
30. juni 2023 
 
Påmindelse 
9. januar 2023 
 

 

Nedenstående er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter at 
løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 



 

 



APV Handleplan 
Titel 
Relationer og omgangstone 
 
Problembeskrivelse 
 
I APV’en er der få medarbejdere, som er helt uenige/uenige i udsagnet I min enhed er omgangstonen 
behagelig og respektfuld. De resterende besvarelser ift. dette spørgsmål er dog overvejende positive. I 
rapporten for projektledere og eksamenstilsyn er der også få medarbejdere, som er uenige i udsagnene I 
min enhed er vi tolerante og respekterer hinandens forskelligheder og I min enhed håndterer vi uenighed 
og konflikter på en god måde. De resterende besvarelser her er også enten hverken enig eller uenig, enig 
eller helt enig. 
 
Der er således et par medarbejdere, som oplever dårlig omgangstone, men det er langt fra en generel 
oplevelse, og det kan derfor ikke tolkes som et generelt problem i afdelingen. 
 
Arbejdsgruppen ift. problematikken om relationer og omgangstone har talt om, at der kan arbejdes med 
yderligere at styrke en anerkendende tilgang til at diskutere faglige problemer og udfordringer. Der kan 
nogle gange opstå en tendens til at udpege fejl hos hinanden, når der stilles spørgsmål til kollegaers 
opgaver. 
 
Vi skal dyrke en kultur, hvor problemer og uenigheder bliver behandlet bedst muligt, og hvor vi lærer af 
vores fejl på en positiv og konstruktiv måde.  
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Daglig ledelse  Belysning  
Enhed x Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Afdeling 
Studiesystemer 
Løsningsbeskrivelse 
Ift. de specifikke medarbejdere, som oplever dårlig omgangstone etc., så bør ledelsen i studiesystemer, 
så vidt det er muligt, finde ud af, hvad disse specifikke oplevelser er baseret på og håndtere situationen 
med de pågældende medarbejdere. 
 
Herudover skal vi som afdeling: 
 
Fortsætte med 

• Sætte sociale og faglige arrangementer på dagsordenen. Dette vil give større gensidigt kendskab 
til hinanden, som vil medføre tillid og respekt, der kan overføres på arbejdssituationen. 

o Sociale og faglige arrangementer prioriteres stadig af ledelse og medarbejdere, og der 
arbejdes videre med den liste med forslag til arrangementer og aktiviteter, som vi 
allerede har udarbejdet i afdelingen. 

  
Dyrke 

• Teamopgaver og teamwork – product teams etc., hvor vi får opgaver, som skal løses i fællesskab 
på tværs af områder etc. 

o Dette udfoldes bl.a. i de planer for product teams, som ledelsen i Studiesystemer 
arbejder med. 



• Metode- og opgavefællesskaber – fx gennem fælles standarder og videndeling for, hvordan visse 
opgaver kan udføres. 

o De forskellige opgavetyper, som er fælles enten inden for eller på tværs af teams skal 
tages op på team- og afdelingsmøder. 

o Det skal drøftes, hvilke standarder vi som afdeling opererer med og fx hvad vi som 
minimum alle forventes at gøre ift. veldefinerede opgaver. 

• Anerkendende tilgang til at spørge ind til kollegaers opgaver, præsentationer etc. 
o Dette kan bl.a. udfoldes ved at sætte anerkendende dialog på dagsordenen. Hvordan 

bliver dialogen bedst mulig, uden at vi fostrer et konflikt- og problemundvigende miljø? 
o High performance teams kendetegnes bl.a. ved evnen til at håndtere uenigheder, uden 

at konflikter optrappes og bliver personlige. Dette giver ikke kun et bedre arbejdsmiljø, 
men også bedre performance.  

• En kultur med åbenhed omkring ting man ikke ved endnu og hvor man naturligt hjælper 
hinanden og beder om hjælp efter behov. 

o Det skal være en dyd at være bevidst inkompetent, så længe man også er motiveret til at 
lære og give sig i kast med nye opgavetyper, når arbejdet kræver det. 

o Dette udfoldes løbende på team- og afdelingsmøder, hvor vi alle skal være 
opmærksomme på at anerkende, når en kollega spørger om hjælp og/eller giver udtryk 
for manglende viden på et for vedkommende nyt område. 

Dette emne vil ledelsen indarbejde i kommende strukturer i Studiesystemer. 
Vedr.l sociale arrangementer vil vi fortsat nedsætte arbejdsgrupper til at planlægge gode sociale 
arrangementer 

Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
- 
 
 
 
 
 
Sandsynligheden for at sygdom eller arbejdsulykke vil ske, hvis der intet gøres (sæt kryds) 
Udfyldes kun for fysiske handleplaner Høj  

Mellem  
Lav  
Intet valgt  

Ansvarlig 
Trine Eske Kvitzau 
 
Udføres senest 

1. juni 2023 
 
Påmindelse 

1. december 2022 
 

Nedenstående er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter at 
løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 



 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Fastholde og styrke medarbejdernes engagement og motivation 
Afdeling 
Uddannelsesstrategisk sekretariat 
Problembeskrivelse 
Sekretariatet har relativt set høj trivsel og engagement, men APV’en viser en mærkbar tilbagegang på 
spørgsmålet rettet mod netop engagement og motivation. Drøftelser i afdelingen peger på, at der er 
særligt behov for at synliggøre sekretariatets rolle i en samlet AU-kontekst og en styrket indsats ift. at 
italesætte effekten af de produkter og leverancer medarbejderne leverer til organisationen. En række 
øvrige faktorer af relevans for engagement og motivation er inkluderet i de øvrige andre handleplaner.  
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation x Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed  x Belysning  
Daglig ledelse x Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
• Funktionschef og teamkoordinatorer gentænker (med inddragelse af medarbejderne) brugen af 

Impact map/GRUS og sammenhængen til MUS ift. engagement og motivation  
• Funktionschefen undersøger muligheder for eksternt oplæg om motivationsformer, -typer og -

faktorer på et afdelingsmøde eller lignende 
• Øget ledelsesmæssig formidling af Uddannelsesstrategisk Sekretariats rolle i AU Uddannelses 

udvikling og den bredere AU-kontekst  
• Øget fokus på tilbageløb/effekt af leverancer, bestillinger etc., på afdelings-/teammøder m.v. 

mhp. synliggørelse af resultater 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
- 
Ansvarlig 
Frederik Langkjær (Funktionschef) 
 
Udføres senest 

1. april 2023 
Påmindelse 

1. januar 2023 
 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Der følges op på mus-grus processen ved udgangen af 2022, når MUS ’22 er afviklet.  
Ansvarlig 
Frederik 
Udføres senest 
15. december 2022 
Påmindelse 

1. december 2022 



 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Synliggøre faglige målsætninger og succeskriterier i afdelingen  
Afdeling 
Uddannelsesstrategisk sekretariat 
Problembeskrivelse 
Det er afgørende for den samlede arbejdsglæde og motivation, at medarbejdere, teams og det 
samlede sekretariat har et tydeligt billede af, hvilke målsætninger og delmål vi styrer efter.  Der er 
behov for, at faglige målsætninger ikke reduceres til sekretariatets officielle udviklingsmål, men 
indarbejdes som en mere tydelig retningsgiver i den generelle opgaveløsning. For så vidt angår 
større bestillinger og komplekse opgaver er der desuden behov for en videreudvikling af metoder 
til at adressere opgaveafklaring og forventninger til produkter tidligt i processerne.  
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske 
forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske 
forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse x Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende 
adfærd 

 Kemiske og biologiske 
forhold 

 

Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
• drøftelse af den fælles cc-kultur mhp. øget videndeling og kendskab til igangværende 

processer  
• ledelsesmæssig fokus på at sikre relevant indsigt i beslutningsprocesser 
• Funktionschef og teamkoordinatorer øger tydelighed/italesættelse af mål/delmål i 

løbende opgaveløsning 
• Funktionschefen udvikler i samarbejde med medarbejderne fælles ”metode(r)” til tidlig 

opgaveafklaring med opgavestiller 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
- 
Ansvarlig 
Frederik Langkjær (Funktionschef) 
Udføres senest 

1. december 2023 
Påmindelse 

1. oktober 2023 
 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes 
efter at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
 
Ansvarlig 
 
Udføres senest 
 
Påmindelse 
 

 



APV Handleplan 
Titel 
Styrkelse af samarbejdskultur og kollegialt fællesskab samt fysiske rammer på 4. sal 
Afdeling 
Uddannelsesstrategisk sekretariat 
Problembeskrivelse 
Efter fysisk tilbagevenden til arbejdspladsen opleves en generel nedgang i forhold til kollegiale og sociale 
relationer – både i sekretariatet og på tværs af uddannelsesområdet på AU generelt. Tilbagegangen har 
betydning for den faglige trivsel ift. fx samarbejde, ideudvikling og sparring såvel som det sociale 
fællesskab ift. ensomhed, kollegial støtte og samvær m.v. Handleplanen skal hjælpe med at genskabe det 
gode faglige og sociale miljø inden for de nye og mere fleksible rammer.  
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer  x 
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed  x Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation x Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Funktionschefen og medarbejderne er fælles om en samlet indsats til fremme af social samarbejdskultur 
og fællesskab: 

• genindførelse af sidste torsdag i måneden-frokost 
• ny-konstituering af gangudvalg (inklusiv ”kommissorium” med mandat og økonomisk råderum) 
• afholdelse af fælles ”gangdag” med fokus på de fysiske rammer 
• fælles drøftelse af, hvordan vi prioriterer fællesskabet / åbenhed om effektivitetstyper 
• USS er vært ved ”sønderjysk kagebord” for AU Uddannelse 

 
Til fremme af den faglige samarbejdskultur og fællesskabsfølelse iværksættes i E22: 

• besøgsrunde i de administrative centre 
• Gennemgang og synliggørelse af tværfaglige strukturer/mødefora i afdelingens opgaveportefølje 

Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
- 
Ansvarlig 
Frederik Langkjær (Funktionschef) 
Udføres senest 
2. februar 2023 
Påmindelse 

1. november 2022 
 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Der afholdes særskilt afdelingsmøde med drøftelse af, om indsatserne har haft den ønskede effekt. På 
mødet aftales desuden evt. yderligere opfølgning. Drøftelsen forberedes i de faglige teams forud for 
fællesmødet.  
Ansvarlig 
Frederik Langkjær (Funktionschef) 
Udføres senest 



1 juni 2023 
Påmindelse 
15. april 2023 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Forebyggelse af vedvarende travlhed og øget fokus på prioriteringer 
Afdeling 
Uddannelsesstrategisk sekretariat 
Problembeskrivelse 
Det er en vedvarende udfordring at sikre balancerne ml. arbejds- og privatliv, opgavemængde og -
kvalitet samt hensigtsmæssig prioritering af opgaver i perioder med tidspres. Drøftelser i 
afdelingen peger på, at problemstillingen med fordel kan adresseres både gennem øget 
transparens og tilgængelighed af opgaveoverblik på tværs af sekretariatet, og gennem 
medarbejdernes aktive tilbagemeldinger ift. relevante prioriteringer, deadlines og arbejdspres. 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske 
forhold: 
 

Arbejdssituation x Fysiske 
forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse x Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende 
adfærd 

 Kemiske og biologiske 
forhold 

 

Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
• Funktionschef og teamkoordinatorer udvikler overbliksvisning af opgaveportefølje ift. 

prioritering og niveau af opgaver, herunder fælles opgaveoverblik som fundament for 
videndeling og optimering af afdelingsmøder 

• fælles drøftelse af medarbejdernes muligheder og ansvar for at synliggøre 
uhensigtsmæssigheder i prioriteringer/travlhed 

Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
-  
Ansvarlig 
Frederik Langkjær (Funktionschef) 
Udføres senest 

1. december 2022 
Påmindelse 

1. november 2022 
 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes 
efter at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Der følges op på overbliksvisning og effekten heraf på et afdelingsmøde hhv. inden sommer- og 
juleferie 2023. 
Ansvarlig 
Frederik Langkjær (Funktionschef) 
Udføres senest 
- 20. juni 2023 
- 20. december 2023 
Påmindelse 
15. maj 2023 

 



APV Handleplan 
Titel 
Lyd- og lugtgener fra faldstammer 
 
Afdeling 
LAMU i AU Uddannelse 
 
Problembeskrivelse 
Flere medarbejdere har i APV’en klaget over lyd- og lugtgener fra faldstammerne i bygning 1445. Da 
emnet drøftes i LAMU påpeges det, at der også er udfordringer ved IU, selv om det ikke fremgår af 
APV’en.  
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer  x 
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
Anna Bak Maigaard og Signe Osbahr går i dialog med BSS bygningsservice om identificering af problemet 
og etablering af løsning i bygning 1445.  
Rikke Nielsen går i dialog med Nat-Tech bygningsservice om identificering af problemet og etablering af 
løsning i Dale T. Mortensen bygningen.  
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Anna Bak Maigaard 
 
Udføres senest 
31.12.2022 
 
Påmindelse 
01.10.2022 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 



Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Støj i mellemrummene 
 
Afdeling 
LAMU 
 
Problembeskrivelse 
Flere medarbejdere har i APV’en givet udtryk for, at der er for meget støj i mellemrummet på 2. sal. Det 
betyder, at medarbejderne reelt ikke oplever det som en pause og hvile for hjernen (måske endda 
tværtimod), når der holdes frokostpause. Nogle medarbejdere fravælger derfor at holde frokostpause. 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer x 
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima  
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
I forbindelse med udmøntningen af visionerne fra Fremtidens arbejdsplads, skal der bla. arbejdes med 
indretningen af Frederikshus. Der vil i dette arbejde også blive arbejdet med, om der er de rette rum 
med den optimale indretning til pauser og socialt samvær. 
 
Som et del-element i løsningen går Anna Bak Maigaard og Signe Osbahr i dialog med BSS Bygningsservice 
om muligheder og finansiering af ændringer i Fredrikshus.  
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Det undersøges, om der allerede er indført spisning i hold og hvis ikke, om dette kan reducere 
støjniveauet.  
 
Ansvarlig 
Anna Bak Maigaard 
 
Udføres senest 
30.06.2023 
 
Påmindelse 
01.01.2023 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 
Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 



 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



APV Handleplan 
Titel 
Temperaturregulering i Fredrikshus 
 
Afdeling 
LAMU 
 
Problembeskrivelse 
En række medarbejdere i bygning 1445 har i APV’en givet udtryk for, at mulighederne for 
temperaturregulering ikke er optimal. To medarbejdere oplever, at det er for varmt og at der er 
udfordringer med at køle kontoret. Begge sidder på østsiden. Tre medarbejdere på 4. sal med kontor 
mod vestsiden oplever, at der er for koldt på kontoret, ligesom en enkelt medarbejder på 1. sal med 
kontor mod øst oplever kulde om vinteren.  
 
 
Hovedtema (sæt kryds) 
Psykiske forhold: 
 

Arbejdssituation  Fysiske forhold: 
 

Fysiske rammer   
Udvikling  Støj og vibrationer  
Enhed   Belysning  
Daglig ledelse  Indeklima x 
Organisation  Ergonomi  
Krænkende adfærd  Kemiske og biologiske forhold  
Sygefravær  Instruktion og Uddannelse   
Andet  Ulykkesfarer  
  Andet  

Løsningsbeskrivelse 
I forhold til håndtering af varme, har der tidligere været afviklet et pilotprojekt, hvor ruderne i de 
sydligste kontorer blev udskiftet med varmeafvisende ruder. Det vil blive undersøgt om dette har haft en 
virkning, og hvis udfaldet er positivt, vil samme løsning blive anvendt i de berørte kontorer. 
 
I forhold til den ene medarbejder på 1. sal, der har oplevet kulde, vil det blive undersøgt, om radiatoren 
virker. Dette fordi kontoret vender mod øst, hvor der normalt udtrykkes udfordringer med varme.  
 
I forhold til medarbejderne på 4. sal, der oplever kulde (dvs. vestvendte kontorer), vil Anna Bak Maigaard 
og Signe Osbahr gå i dialog med BSS Bygningsservice om mulige løsninger.  
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 
 
Ansvarlig 
Anna Bak Maigaard 
 
Udføres senest 
30.06.2023 
 
Påmindelse 
01.11.2023 
 

 

Det efterfølgende er ikke relevant for alle handleplaner og for nogen, vil det først kunne udfyldes efter 
at løsningen er gennemført. Derfor udfyldes denne del kun, hvis det er relevant 



Beskrivelse af opfølgning 
Her beskrives i detalje, hvordan der senere følges op på problemstillingen 
 
 
 
 
 
Ansvarlig 
Skal være navngiven person, typisk lederen 
 
Udføres senest 
Præcis dato 
 
Påmindelse 
Den dato, hvor den ansvarlige skal modtage en reminder email 
 

 

 



Procesplan for psykisk APV i AU Uddannelse 

Nedenfor findes procesplan for arbejdet med resultaterne af APV i AU Uddannelse 2022. Procesplanen er vedtaget i LSU og LAMU 15. december 2021. Selve APV-spørgeskemaet udsendes til 
medarbejderne mhp. besvarelse i perioden 28. februar - 11. marts 2022.  

Opgave / uge 10-
11 

13-
14 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27-
33 

34 35 ? 

APV-workshop for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og 
SU-medlemmer, 11., 15. og 18. marts 

                  

LSU/LAMU modtager hovedrapporten, 31. marts                   
Informationsmøde for niveau 3-ledere (VD), 4. april                   
Resultater af APV offentliggøres, 4. april ca. kl 12.30                   
Ledergruppen diskuterer resultaterne på ekstraordinært 
ledermøde, 5. april 

                  

LSU/LAMU drøfter resultater og mulige handleplaner, samt 
prioriterer temaer for det videre arbejde. LAMU drøfter 
endvidere hvilke problemstillinger i den fysiske APV, der 
bedst håndteres af LAMU selv. Der vedtages endelig 
procesplan, 6. april 

                  

Forum for samlet ledergruppe diskuterer på baggrund af 
mødet i LSU/LAMU resultater og mulige handleplaner, 7. 
april 

                  

Dialogmøder i afsnittene om fremkomne problemstillinger 
og mulige handleplaner for de psykiske elementer 

         Forlæn
get 3,5 
uge 

        

Dialog mellem funktionschefer/afsnitsledere og 
medarbejdere om mulige løsninger på indmeldte fysiske  

                  

LAMU arbejdsgruppen drøfter og beskriver handleplaner for 
de problemstillinger, som fastholdes i LAMU 

                  

Funktionschefer fremsender på vegne af afsnittene udkast 
til handleplaner, og LAMU-arbejdsgruppen fremsender sine 
handleplaner, 3. juni 

                  

LSU/LAMU godkender handleplaner for afsnittene og 
drøfter om der er behov for en tværgående handleplan for 
AU Uddannelse, 15. juni  

                  

Hvis der vælges at lave en tværgående handleplan for AU 
Uddannelse, laver en nedsat arbejdsgruppe denne 

                  

LSU/LAMU godkender evt. fælles handleplan for AU 
Uddannelse, 28. august 

                  

Handleplaner indtastes i APV-systemet                   
Handleplan sendes til HSU og HAMU, ultimo september 
(dato udmeldes senere) 

                  

Handleplan for AU Uddannelse sendes til alle medarbejdere, 
(samme dato som til HSU/HAMU) 

                  

 
• Såfremt hensynet til anonymitet (baseret på antal besvarelser) tillader det, foreligger der fra 4. april delresultater for funktionsområderne, samt Optagelse, Vejledning og 

Studieinformation, Studiesystemforvaltningen, Studiesystemer – projekt og eksamenstilsyn, SU, SPS og Dual Career, PPU og LSV 
• Da handleplanen beskriver det videre forløb og arbejde med resultaterne af den psykiske APV, slutter procesplanen, hvor handleplanen tager over.  
• Ledergruppen, LSU og LAMU vil arbejde med at føre handleplanen ud i livet. Der vil blive fulgt op på dette ved årsafslutningen 2022, samt i løbet af 2023. 
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