
 

  
 

 
Titel: Uddannelsesstrategisk sekretariat - Samarbejdskultur

Generelt
Problembeskrivelse Der er en god samarbejdskultur, som ønskes bevaret og styrket.

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Enhed

Fysiske forhold

Afdeling 1834 Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

- Afdelingen drøfter mødekulturen i enheden mhp. forventningsafstemning
ift. møders indhold, relevans samt mødedeltagernes og mødelederens ansvar
for gode møder.
- Fokus på styrket samarbejde på tværs af teams.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Deadline

Påmindelse 6 måneder før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Udføres senest 2020-12-01

Påmindelse 1 uge før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 Uddannelsesstrategisk sekretariat - Samarbejdskultur

17



 

  
 

 
Titel: Uddannelsesstrategisk sekretariat - Synliggørelse af
klare mål

Generelt
Problembeskrivelse Afdelingen oplever i nogen grad, at der ikke er klare mål for enheden.

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Enhed

Fysiske forhold

Afdeling 1834 Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse
- Øget inddragelse på teamniveau ift. udarbejdelsen af udviklingsmålene.
- Der holdes løbende status over udviklingsmålene på afdelingsmøder for at
synliggøre sammenhængen mellem den daglige drift og udviklingsmålene.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Deadline

Påmindelse 6 måneder før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Udføres senest 2020-12-22

Påmindelse 1 uge før deadline

Status for opfølgning

APV 2019 Uddannelsesstrategisk sekretariat - Synliggørelse af klare mål 
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Titel: Uddannelsesstrategisk sekretariat - Fysisk arbejdsmiljø

Generelt

Problembeskrivelse
Der er problemer med temperaturudsving i kontorerne.
Der er meget stillesiddende arbejde i afdelingen.
Mødelokalerne i parterre opleves som kolde både fysisk og æstetisk.

Hovedtema Fysiske forhold

Psykiske forhold

Fysiske forhold Andet

Afdeling 1834 Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

- Problematikker vedrørende kulde/varme overdrages til LAMU
- Afdelingen indkøber et balanceboard til fælles brug for at skabe
ergonomisk variation i arbejdsdagen
- Muligheder for variation i arbejdsstilling gennemgås/synliggøres
- Afdelingen indstiller til husudvalget at indkøbe billeder til væggene i/ved
mødelokalerne i parterre

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Lav

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Deadline

Påmindelse 12 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Udføres senest 2020-07-15

Påmindelse 1 uge før deadline

APV 2019 Uddannelsesstrategisk sekretariat - Fysisk arbejdsmiljø
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Status for opfølgning
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Titel: Uddannelsesstrategisk sekretariat - Fastholde det
gode arbejdsmiljø

Generelt

Problembeskrivelse
Afdelingen oplever generelt et godt arbejdsmiljø/høj grad af tilfredshed og
engagement, som ønskes fastholdt.

Hovedtema Psykiske forhold

Psykiske forhold Andet

Fysiske forhold

Afdeling 1834 Uddannelsesstrategisk Sekretariat

Oprettet af Trine Thornvig Heiselberg

Eventuelle noter

Løsning

Løsningsbeskrivelse

Afdelingen planlægger et afdelingsmøde om ”det gode arbejdsmiljø” for at
italesætte og sætte fokus på, hvad der fungerer godt.

Afdelingen planlægger en faglig studietur, der kan bidrage til tilfredshed og
engagement i arbejdet.

Evt. midlertidig løsning

Sandsynligheden for at sygdom
eller arbejdsulykke vil ske

Konsekvens hvis det sker

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Deadline

Påmindelse 4 uger før deadline

Status for løsningen

Opfølgning
Beskrivelse af opfølgning

Ansvarlig Bente Lynge Hannestad

Udføres senest 2020-10-01

APV 2019 Uddannelsesstrategisk sekretariat - Fastholde det gode arbejdsmiljø 
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Påmindelse 1 uge før deadline

Status for opfølgning
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