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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK APV FOR [AUL_BSS] 

Udarbejdet [30.06.2016] 
Opdateret [14.09.2016] 

INDSATSOMRÅDE: 
- God ledelse i dagligdagen 

MÅL: 
- Bedre kommunikation 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Susanne deltager i flere teammøder 
Sikrer at alle får alle relevante informationer på samme tid  
Sikrer at Susanne får alle relevante faglige input på et tidligt 
tidspunkt i opgaveløsningen 

Susanne  Tiltag 
gennemført 

Dette punkt er gentaget 
under ”Individuel 
anerkendelse”, da dette 
tiltag besvarer begge 
behov. 

Teammødestruktur revideres.  
Der er igangsat en løbende evaluering og et arbejde med at opnå 
bedre møder. 
Sikrer bedre viden, også medarbejdere imellem, om alle slags 
opgaver. Også de som der ikke er så meget bevågenhed omkring. 
Sikrer bedre viden, også medarbejdere imellem, om hvem der har 
en faglig viden, som har relevans for enkeltområder. 

Gertrud / Lone faciliterer 
 
Arbejdsgruppe med BA 
og FA repræsentanter 
nedsættes til 
udarbejdelse af forslag 

 Tiltag 
gennemført 
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INDSATSOMRÅDE: 
- God ledelse i dagligdagen 

MÅL: 
- Synlig ledelse 

PRIORITERING (1, 
2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 MUS-samtaler. MUS-samtale-struktur genovervejes med fokus på 
dialog, retning og ledelseskompetence.  
Op til flytning (snarest)afholder Susanne K. mini-mus-samtaler (af ca. 
½ times varighed) med alle medarbejdere, for at opnå dialog om den 
enkeltes arbejdsopgaver i fht ny-organisering. Tættere på flytning og 
ved ny-organiserings i krafttræden, igangsættets endnu et initiativ, for 
at sikre retning og rammer for den enkeltes arbejdsopgaver 

Ledelsesteam  Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 En ny ledelsesorganisering udarbejdes, med tydelige 
ansvarsområder. Dette bliver en del af ny organisering som 
opfølgning på biblioteksanalysen. 

Ledelsesteam. 
Medarbejderiddragelse: 
gruppe nedsat. 

 Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Tydelig kommunikation via mini-mus, teammøder samt 
tematiserede AUL-ledelsesmøder. 
Tydeliggørelse af de støttedokumenter som er til rådighed ved 
projektarbejde, overfor medarbejdere som arbejder i projekter. 
Til sikring af, at daglig leder har viden om, hvad medarbejdere i 
andre bånd (og projekter) end lederens eget, arbejder med og har 
fokus på. 
Til sikring af, at alle har viden om, hvad kolleger i alle bånd/projekter 
arbejder med og har fokus på. 

Alle  Tiltag 
påbegyndt 
men 
væsentlige 
udeståender 

 Tidlig involvering: Invitation til alle medarbejdere til involvering i 
kommende problemstillinger. Form: Fx mails, teammøder 
Der er vedvarende fokus på at opfylde ønsket, i det omfang hvor det 
er muligt uden at krænke hemmelighedsprincipper. 
Sikrer medinddragelse i ny organisering 

Susanne  Tiltag 
gennemført 

 Tydelig ledelse og processer i projektorganisationen 
Der er i AUL-ledelsen, lavet en principiel aftale om, at daglig leder 
altid skal inddrages i koordination af arbejdet, hvor en medarbejder 

AUL-ledelsen  Tiltag 
gennemført 
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refererer til anden leder. 

 Høj grad af selvledelse bevares. 
Sikrer stor tilfredshed i relationen til arbejdet 

Susanne faciliterer 
Medarbejdere skal leve 
op til forpligtelsen. Være 
nysgerrige på deres 
faglige felt. 
Retning og rammer 
aftales til MUS 

 Tiltag 
gennemført 
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INDSATSOMRÅDE: 
- God ledelse i dagligdagen 

MÅL: 
- Kompetenceudvikling 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Kompetenceudvikling 
Sikre at den enkelte medarbejder får vidensfelt til løsning af 
fremtidige opgaver, i en omskiftelig organisation 

Ledelsesteam faciliterer 
eller accepterer bredde. 
Medarbejdere skal være 
opsøgende/nysgerrige 
 

 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

 Infomails om kommende kurser og konferencer 
Sikre at den enkelte medarbejder har større viden om, hvad der er i 
pipeline 

AULs 
nyhedsbrevsredaktør 

Bug gør at der 
ikke kan 
vælges ”Tiltag 
identificeret” i 
status. 

Vælg et 
element. 

 

INDSATSOMRÅDE: 
- Anerkendelse, både kollegialt og fra ledelsen 

MÅL: 
- Individuel anerkendelse 

PRIORITERING 
(1, 2, 3, etc.) 

TILTAG 
(Tilføj tiltag for hvert organisatorisk niveau) 

ANSVARLIG FOR TILTAG 
(Evt. hjælper) 

FRIST 
(Dato) 

STATUS 
 

 Uformel feed-back struktur ml MUS-samtalerne udarbejdes 
Sikrer individuel anerkendelse 
Sikrer hjælp til prioritering 

Ledelsesteam har 
opmærksomhed på 
behovet 

 Tiltag 
beskrevet og 
påtænkt 
igangsat 

Dette punkt er gentaget 
under ”Bedre 
kommunikation”, da dette 
tiltag besvarer begge 
behov. 

Teammødestruktur revideres.  
Der er igangsat en løbende evaluering og et arbejde med at opnå 
bedre møder. 
Sikrer bedre viden, også medarbejdere imellem, om alle slags 
opgaver. Også de som der ikke er så meget bevågenhed omkring. 
Sikrer bedre viden, også medarbejdere imellem, om hvem der har 
en faglig viden, som har relevans for enkeltområder. 

Team  Tiltag 
gennemført 

 

Tabellen kan kopieres og indsættes efter, hvor mange indsatsområder, der besluttes.  
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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. 
 
Status: 
Status opdateres løbende i handleplanen. Vælg status og tilføj derefter farve: 

- Tiltag identificeret (rød) 
- Tiltag beskrevet og påtænkt igangsat (orange) 
- Tiltag påbegyndt men væsentlige udeståender (gul) 
- Tiltag næsten gennemført (lysegrøn) 
- Tiltag gennemført (grøn) 


