
Mini-APV Handleplan  
 
Resultaterne af mini-APV har været behandlet i alle afsnit i funktionsområdet på teammøder og 
desuden på følgende fællesmøder i Studiestøtte: God påske arrangement (med fokus på idéer til 
socialt kollegaskab under hjemsendelse) og APV på fællesmøde d.  28. april 2021) 
 

Titel 
Særlige forhold ved hjemmearbejde 

Afdeling 
Studiestøtte 

Problembeskrivelse 
Der beskrives gener ved hjemmekontorets indretning og udfordringer med internetforbindelse 
Der beskrives ved manglende bevægelse og variation i arbejdsstillinger ved hjemmearbejde  
 

Løsningsbeskrivelse 
De generelle regler for muligheder for hjemmekontor herunder internetforbindelse undersøges og 
tydeliggøres – afklaring af ”den mulige pakke til hjemmearbejde”. 
 
Oplæg om indretning af hjemmearbejdsplads (på tværs af AU Uddannelse – gerne i regi af det lokale 
arbejdsmiljø udvalg (LAMU)) f.eks. ved en ergoterapeut 
 
Dialog mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder om behov og ønsker ift. IT-udstyr 
Konkrete indkøb er allerede foretaget, og medarbejderne er igen opfordret til at gå til nærmeste leder, 
hvis der er ønsker. 
 
Opfordring til at gennemføre telefonmøder med studerende som walk-and-talk (hvor det giver mening) 
for at variere arbejdsdagen 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 

Ansvarlig for udførsel 
Bente Lynge Hannestad 

Udføres senest 
Ultimo 2021 

 

  



Titel 
Kultur herunder mødekultur og nærhed til kolleger og ledelse ved hjemsendelse 

Afdeling 
Studiestøtte 

Problembeskrivelse 
Der beskrives fysiske gener og manglende aktivitet og udtrykkes ønske om nærhed til kolleger og ledelse  

Løsningsbeskrivelse 
Behov for at italesætte at der er forskellige præferencer  
 
Lave klare aftaler om hvordan møder afholdes (online-fysisk – og evt walk-and-talk) 
Lave aftaler for, hvordan kolleger ved, om man er på kontor/hjemmearbejde 
Kontakte LAMU om fortsat at opmuntre til bevægelse og flere tilbud om fysisk aktivitet sammen 
 
Allerede igangsat efter mini-APV. Der gennemføres sociale morgenmøder online i begge afsnit, og 
fællesmødet i Studiestøtte i april blev indledt med ”small-talk” i små grupper på tværs af afsnittet. 
Konkret forslag fra mini-APV om ”åben dør” til ledelsen fra APV er blevet fulgt op med invitationer til 
”åben dør online”, ligesom der er indført faste sociale morgenmøder online i begge afsnit. 
 
Rammer på længere sigt forventes afklaret via arbejdet med udviklingsmålet: Fremtidens arbejdsplads i 
AU Uddannelse 
 
 
Evt. midlertidig løsningsbeskrivelse 
Udfyldes kun, hvis det er relevant 

Ansvarlig for udførsel 
Bente Lynge Hannestad 

Udføres senest 
August 2021 (det fælles mål om fremtidens arbejdsplads forventes at have længere tidshorisont) 

 


