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INDSATSOMRÅDE: 
- God ledelse i dagligdagen (stressforebyggelse)  

MÅL: 
- Færre stress-symptomer og øget afklaring af arbejdsmæssige forventninger. 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR 
TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 2 timers kursus for alle i effektive møder. Leder sept/ 
okt 
2016 

Tiltag påbegyndt 
men væsentlige 
udeståender 

 Tidsstyring og ny dagsorden på personalemøder  Louise og Søren Okt 
2016 

Tiltag beskrevet 
og påtænkt 
igangsat 

 Øget fokus på at definere klare mål/delmål og forventningsafstemme ved 
igangsættelse af opgaver og mindre projekter 

Leder og projektejere Nu Tiltag beskrevet 
og påtænkt 
igangsat 

 Øget brug af ad-hoc arbejdsgrupper til lokal opgaveløsning Leder og alle 2016 Tiltag beskrevet 
og påtænkt 
igangsat 

 Færdiggørelse af funktionsbeskrivelses-katalog samt ”Hvem laver hvad” Leder Aug 
2016 

Tiltag næsten 
gennemført 

 Fortsat fokus på håndtering af stress-problematikker: 
Individ: opmærksomhed på stresssymptomer både hos dig selv og andre  
Leder: Arbejd med prioritering 

Leder og alle Nu Tiltag påbegyndt 
men væsentlige 
udeståender 

Forklaringer: 
Tiltag: 
For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en fordel at 
udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, som det pågældende 
niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. 
Ansvarlig for tiltag: 
Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere ’hjælpere’. Dette kan være en person eller 
afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og når denne har accepteret 
opgaven. 
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INDSATSOMRÅDE: 

- God omgangstone 
MÅL: Større trivsel 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Øget fokus på anerkendelse, respekt og god tone mellem kollegaer Alle Nu Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Udviklingsforløb i samarbejde med AU HR omkring: 
- Kommunikation og samarbejde 
- Konflikthåndtering 
- Stress og trivsel 

Leder Efterår 
2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Fortsat fokus på at få samarbejdsrelationer i skranken i Nobel til at fungere 
optimalt 

Leder og Alle Nu Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

Forklaringer: 
Tiltag: 
For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en fordel at 
udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, som det pågældende 
niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. 
Ansvarlig for tiltag: 
Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere ’hjælpere’. Dette kan være en person eller 
afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og når denne har accepteret 
opgaven. 
Frist: 
Den ønskede tidsfrist for iværksættelse af tiltag. 
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INDSATSOMRÅDE: 
- Styrk fællesskabet 

MÅL: 
Stærkere relationer til kollegaer og den enkelte føler sig bedre tilpas  
PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Fælles frokost efter fællesmøder  Leder og alle Aug 
2016 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Frivillig korttids job-rotation/føl-ordning mellem Arts bibliotekerne (og evt. 
SB) 

Carina 2017 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 AUL Arts klubben – jævnlige arrangementer af ikke faglig karakter udenfor 
arbejdstid (bio, teater, cafe, gymnastik, fredags-øl m.m.) 

Alle 2016 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Fast årlig studietur Lisbeth og Leder 2016 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Daglig fælles-pause i Nobel kl 9 og kl 12 Alle August 
2016 

Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Forsøg med ugentligt stressnedsættende fælles gymnastik/yoga tiltag Carina og Leder Forår 
2017 

Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

Forklaringer: 
Tiltag: 
For hvert indsatsområde og mål aftales konkrete tiltag. For at opnå den største effekt og sikre en forbedring af arbejdsmiljøet er det en fordel at 
udfylde et tiltag for hvert af organisationens niveauer (gruppe, afdeling, institut, AU). I sikrer dermed også at få beskrevet tiltag, som det pågældende 
niveau reelt kan gøre noget ved, og at alle niveauer trækker i samme retning. 
Ansvarlig for tiltag: 
Personen i enheden med ansvar for at tiltaget iværksættes. Den ansvarlige person kan have en eller flere ’hjælpere’. Dette kan være en person eller 
afdeling uden for enheden, hvis hjælp vurderes nødvendig for at iværksætte tiltaget. Hjælperens navn påføres først, hvis og når denne har accepteret 
opgaven. 


