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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV for funktionsområdet Vejledning og Studiestøtte 

4 Afsnit i funktionsområdet: SU og SPS (22 medarbejdere), Vejledning og Studieinformation (10 medarbejdere), Studievalg 
Østjylland (14 medarbejdere), Rådgivnings- og Støttecentret (30 medarbejdere) 

 

Udarbejdet 21. juni 2016 
Opdateret [dato] 

INDSATSOMRÅDE: 
Ledelse på forskellige niveauer  

MÅL: 
Udvikling af afsnitslederkreds i Vejledning og Studiestøtte 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 I den samlede afsnitslederkreds i Vejledning og Studiestøtte arbejdes med 
roller og ledelsesrum efter infusionering af RSC. Fx ønsker medarbejdere 
ved Vejledning og Studieinformation højere grad af alignment mellem 
afsnitsleder og funktionschef. Det er et generelt ledelsesdilemma i 
omskiftelige organisationer at ledelseslagene igen og igen skal finde sine 
roller, ansvarsfordeling og rammer. En øvelse ledelsen i Vejledning og 
Studiestøtte har skullet igennem med halve års intervaller over de sidste 6 
år. Den 8. august holder kredsen dagseminar, hvor der arbejdes med 
ansvar, roller, kultur, processer med mere.  

Gitte Viftrup 8. august 
2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

2 Lederkredsen vil konkret arbejde med life-work-balance og stress på 
seminar 8. august. Forud læser hver leder bogen ” Stop Stress – håndbog for 
ledere” og den drøftes på seminaret med henblik på at skabe større viden 
og bevidsthed omkring egen ageren som leder, men også om 
medarbejdernes. GV holder desuden oplæg og laver øvelser. 

Gitte Viftrup 8. august 
og 
decemb
er 2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

3 Individuel og fælles udvikling via uddannelsesforløb ved HR Den samlede lederkredsen 
og HR 

2017 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 
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INDSATSOMRÅDE: 
Forebyggelse af stress  
 
MÅL: Forebyggelse af stress og målrettet arbejde til at skabe sammenhæng mellem arbejde og privatliv (work-life-balance) 
 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Hele funktionsområdet skal på seminar i november, hvor en del af tiden vil 
blive brugt på at øge viden om stress – symptomer, spotting, beredskab, 
handlingsplaner og der vil blive arbejdet med facetter som work-life-
balance. Forud for seminaret, er der kørt proces i lederkredsen jf. 
ovenstående indsat. 

Lederkreds og 
arbejdsgruppe og HR 

9.-10. 
novembe
r 2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

1 RSC har udarbejdet stress-handlingsplan på bagrund af AUs stresspolitik. 
Denne handlingsplan kvalificeres og udbredes til funktionsområdets øvrige 
afsnit på workshop ved seminar i november. 

Arbejdsgruppe på tværs af 
Vejledning og Studiestøtte 

9.-10. 
novembe
r 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

1 Studievalg Østjylland afholder dagsseminar om stress og trivsel HR og medarbejdere og 
leder Studievalg Østjylland 

18 og 19 
august 
2016 

Tiltag 
næsten 
gennemført 

2 Løbende fokus på forebyggelse af stress og fokus på Life-work balance i 
relevante afsnit 

HR og ledere Januar 
2017 

Tiltag 
identificeret 

Tabellen kan kopieres og indsættes efter, hvor mange indsatsområder, der besluttes. 

INDSATSOMRÅDE: 
Anerkendelse, god omgangstone og kultur 
MÅL: Kulturarbejde med henblik på at udvikle den anerkendende organisation og kollegiale sparringskultur – understøtte godt fællesskab 
og ordentlig omgangstone 

 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

1 Temadag i Rådgivnings- og støttecentret. Dag med HR med fokus på 
etablering af ny kultur i den ny organisation. Oplæg, workshops og walk & 
talk. 

HR og udvalgte 
medarbejdere plus 
afsnitsleder og koordinator. 
Oplæg ved afsnitsleder og 
funktionschef 

1. juni Tiltag 
gennemført 

1 Internt seminar ved Studievalg Østjylland. HR afholder forløbet med fokus 
på trivsel (og deraf kultur). 

HR, leder og udvalgte 
medarbejdere 

18. og 
19. 
august 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
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igangsat 

1 SU og SPS- afholdt dialogmøde, hvor der er enighed om at de har en god 
kultur med høj grad af anerkendende tilgang og stort fællesskab og derfor 
skal de gode tiltag identificeres, så øvrige afsnit kan lære af det.   

Alle SU – og SPS-
medarbejdere plus leder 

Septemb
er/oktob
er 2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

1 Der er værdibaseret ledelse i funktionsområdet Vejledning og Studiestøtte, 
hvilket bl.a. er udmøntet i en række leveregler/værdier i funktionsområdet. 
Disse er præsenteret og drøftes/kvalificeres på seminar i november  

Alle medarbejdere i 
funktionsområdet 

Novemb
er 2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

1 
 
 
 
 

Dagseminar om roller, kultur i Vejledning og Studieinformation, der har flere 
nye medarbejdere og nye opgaver.  

Alle vejledere i Vejledning 
og Studieinformation 

Juni 2016 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 
INDSATSOMRÅDE: 
Fremtidsudsigter 
 
MÅL: Forsat sikre karrieremuligheder, perspektiv i jobbet, faglig selvsikkerhed og selvindsigt 

 
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

3 Sikre fortsat fokus på den enkelte medarbejders kompetencer i 
funktionsområdet til sikring af øget faglig robusthed og egen selvbevidst om 
faglige kompetencer, så den enkelte er beredt til nyt job, afskedigelse, 
omorganisering mm 

ledelsen Sommer 
2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

3 Udvikling via efteruddannelse, kurser, jobrotation, kollegial sparring Ledelsen og medarbejdere Sommer 
2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

     

     

 
 

 
 


