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Opsummering af APV-proces i AU Uddannelse som udløber af de coronarelaterede hjemsendelser
AU Uddannelse har afviklet APV i lyset af de corona-relaterede hjemsendelser.
Selve spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde mellem ledelsen, LAMU og LSU i forbindelse med årsskiftet 2020/2021. Spørgeskemaet har været udsendt i et online format til 169 medarbejdere i perioden 8.-25. februar. Der er indkommet 148 besvarelser,
dvs. en svarprocent på 88%.
Der er udarbejdet en samlet rapport for alle besvarelserne i AU Uddannelse, samt rapporter for afsnit med mindst 10 besvarelser. Ledelsen, LSU og LAMU har modtaget
samtlige rapporter, imens medarbejderne har modtaget rapporter for eget funktionsområde, samt den samlede AU Uddannelsesrapport.
Resultaterne af APV’en har været drøftet i følgende fora:
• Ledergruppen i AU Uddannelse (11. marts 2021): Ledergruppen vurderede
ikke behov for tværgående handleplaner, men APV’ens resultater bør dels
drøftes i de enkelte funktionsområder, dels bør disse medtages i det videre arbejde med AU Uddannelses udviklingsmål vedr. Fremtidens arbejdsplads.
• Kombineret LSU/LAMU-møde (24. marts 2021): LSU og LAMU så gerne, at
APV’ens resultater dels drøftes i de enkelte funktionsområder, dels medtages i
det videre arbejde med AU Uddannelses udviklingsmål vedr. Fremtidens arbejdsplads. For yderligere uddybning af drøftelsen henvises til referater af mødet: D-5089351, Referat af LSU-møde d. 24. marts 2021, 12-04-2021 og D5089347, Referat af LAMU-møde 24. marts 2021, 12-04-2021
• Studenterrekruttering og Optagelse (Studieinformation og Vejledning
18. marts og Optagelse 13. april 2021): Funktionsområdet har besluttet ikke at
udarbejde handleplaner. Drøftelserne er opsummeret i bilag 1.
• Uddannelsesstrategisk sekretariat (19. marts 2021): Funktionsområdet
har etableret en handleplan (bilag 2a), der understøttes af den powerpoint
præsentation (bilag 2b), som drøftelserne tog udgangspunkt i.
• Studiesystemer (5. maj 2021): Funktionsområdet har etableret 3 handleplaner (bilag 3)
• Studiestøtte (SPS 7. april, Dual career 9. april, SU 14. april og RSC 12. maj
2021): Funktionsområdet har etableret 2 handleplaner (bilag 4)
• International Uddannelse (26. maj 2021): Funktionsområdet har besluttet ikke at udarbejde handleplaner. Drøftelserne er opsummeret i bilag 5.
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