
Tilbagemeldinger fra gruppedrøftelser vedr. APV 
 

IU behandlede på kontormøde d. 26. maj 2021 APV-resultaterne fra hjemsendelses-APV.  
 

Generel opsamling fra gruppedrøftelser 

Hovedkonklusionerne fra gruppedrøftelserne var: 

 Det er en forholdsvis positiv APV på den måde, at der er en oplevelse af, at særligt perioden efter 
forår 2020 er håndteret rigtig fint 

 Der er ikke behov for at udarbejde handleplaner for IU, men generelt vil medarbejderne gerne i den 
kommende fremtid have fokus på følgende: 

o Fortsat mulighed for fleksibilitet ift. hjemarbejde 
o Sikre fokus på at IU fastholder det stærke sociale og faglige fællesskab 
o Tage de gode læringer med fra den virtuelle tid og blande den med fysisk fremmøde i en 

model, der tilgodeser det gode sociale og faglige arbejdsmiljø. 

Gruppe 1 

Lært meget af at arbejde hjemmefra og vil gerne have fleksibilitet ift. som medarbejder selv at vurdere, 
hvornår det giver mening med hjemmearbejde.  

Anbefaler at der ikke er blendede møder, hvor nogle deltager fysisk og andre virtuelt. Faste dage med fysisk 
fremmøde til f.eks. afsnitsmøder, kontormøder 

APV’en er god. Det skyldes i høj grad lydhørhed fra ledelsen. 

Det kan blive udfordrende at afholde virtuelle møder, hvis man ikke har eget kontor 

 

Gruppe 2 

Det sociale skal vægte ift. at komme fysisk på arbejde, og der skal være tid til at snakke med kollegaerne 

Hjemmearbejde har haft fokus på drift og det har været svært at lave udviklingsopgaver. Der er også en 
social komponent i at udvikle.  

Virtuelle møder sparer tid og er effektive. Det er nemt at aftale at mødes virtuelt.  

Ja tak til blendede møder 

 

Gruppe 3 

APV’en er generel positiv situationen taget i betragtning. Det sociale er blevet savnet 

80 % ønsker 1-2 hjemmearbejdsdage om ugen. Håber ”Fremtidens arbejdsplads” tager hånd om dette.  

Vi vender tilbage i en periode, hvor der er travlt.  Det tager tid og energi at være social igen. Det skal der 
tages hensyn til.  



 

Gruppe 4 

Seneste hjemsendelse er håndteret godt fra ledelsens side. Der er hurtigt blevet sendt information ud efter 
udmeldinger fra regeringen og Sundhedsstyrelsen.  

Hjemmearbejde er kommet for at blive Går ind for blendede møder. 

Vigtigt at bevare fællesskabet ved bl.a at afholde fysiske møder og sociale aktiviteter.  
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