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Skjærbæk, Mona Lillelund Hansen, Palle Jørgensen og Karin Rosengaard Pedersen.  

                     REFERAT 

 
 
 
 
 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Kl. 15.00 – 15.05: Velkommen  
 
2. Kl. 15.05 – 15.55: Drøftelse af fakultetets handlingsplan som op-
følgning på den psykiske APV  
  
3. Kl. 15.55 – 16.00 Eventuelt  
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Ad. 1. Velkomst 
BBN indledte mødet med at byde velkommen til medlemmerne af FAMU, 
FSU og Følgegruppen for psykisk APV. BBN pointerede, at formålet med mø-
det er en drøftelse af fakultetets handlingsplan for opfølgning på den psykiske 
APV.  
 
BBN bemærkede, at processen startede med et lignende fælles møde tilbage i 
februar måned(d. 27.02.). Fællesmødet blev afviklet umiddelbart efter at re-
sultaterne af den psykiske APV forelå. FSU og FAMU blev på det pågældende 
møde enige om en tids- og procesplan for opfølgningsarbejdet på ST.  
 
BBN udtrykte stor tilfredshed med, at det er lykkedes at følge den fastlagte 
tids- og procesplan, hvilket alene har kunnet lade sig gøre, fordi alle har taget 
opgaven alvorligt og bidraget undervejs. Opfølgningsarbejdet er gået meget 
tilfredsstillende. Alle institutter har arbejdet målrettet og har afleveret hand-
lingsplaner primo/medio maj hvilket har betydet, at Følgegruppen har haft et 
godt fundament at arbejde ud fra i forhold til fastlæggelse af fakultetets hand-
lingsplan. 
 
BBN understregede endvidere, at opfølgningsarbejdet er blevet fulgt løbende 
og både Insitutlederne, FSU, FAMU og Akademiske Råd er undervejs blevet 
orienteret om status og de overordnede problemstillinger der tegnede sig som 
indsatsområder på fakultetniveau. Alle relevante organer på ST har dermed 
været inddraget i processen. 
 
BBN redegjorde for den videre proces. Følgegruppens oplæg til handlingsplan 
for ST drøftes. Herefter vil eventuelle bemærkninger fra FSU og FAMU blive 
indarbejdet, hvorefter handlingsplanen forelægges dekanatet til endelig god-
kendelse. 
 
Ad. 2. Drøftelse af fakultetets handlingsplan som opfølgning på 
den psykiske APV  
Daglig arbejdsmiljøleder Jørgen B. Jespersen (JBJ) orienterede om indholdet 
og arbejdet bag fakultetets handlingsplan for opfølgning på psykisk APV 2013 
ved ST.  
 
JBJ bemærkede, at den tids- og procesplan der har været fulgt på ST er ud-
tryk for ønsket om en både ambitiøs og hurtig opfølgning på den psykiske 
APV. JBJ roste institutterne for deres store indsats undervejs i processen og 
Følgegruppen for sit efterfølgende opsamlingsarbejde. 
 
Følgegruppen har nærlæst institutternes handleplaner som er forskellige men 
som har dannet baggrund for udarbejdelsen af fakultetets handlingsplan og 
fastlæggelsen af de 9 indsatsområder på ST.  
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Handlingsplanen består af en prosa del som nærmere beskriver de 9 indsats-
områder og et excel skema for hvert område som angiver konkrete handlinger 
og tidsfrister. 
 
JBJ redegjorde for at i forhold til handlingsplanen og anvendelse af IGLO 
modellen på fakultets niveau, skal I (individ) og G (gruppe) læses som for-
ventninger til handlinger mens det i forhold til L (leder) og O (organisation) 
har karakter af aftaler om handlinger. 
 
JBJ pointerede endvidere, at mange af de handlinger der er angivet som op-
følgning de enkelte indsatsområder er forankret ved ledelsen (dekan, I-ledere 
og øvrige ledere). Der vil være mulighed for at uddelegere og nedsætte ar-
bejdsgrupper og i tilknytning hertil er der mulighed for at uddybe og konkre-
tisere de enkelte tiltag. 
 
Handleplanen har karakter af et dynamisk dokument. Der vil opstå nye ud-
fordringer, og derfor er det vigtigt, at der er mulighed for at indarbejde nye 
tiltag som kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet. 
 
Følgegruppens udkast til handleplan for ST blev gennemgået.  
Der var følgende generelle kommentarer: 
 Der er ikke problemer forbundet med at forene institutternes handle-

planer med fakultetets handleplan. 

Der var følgende konkrete bemærkninger: 
 I forhold til stress er det vigtigt at have fokus på den forebyggende 

indsats. Alle er stress truede, men nogle har udviklet værktøjer til selv 
at håndtere stress. Det er vigtigt, at der bliver et udbredt kendskab til 
at vi ikke er ”supermennesker”. Alle har en kant og det skal respekte-
res. Det er vigtigt at erkende, at stress kan ramme alle. 

 Erfaringen på ST er, at det bliver tager godt imod lokalt, når ledelsen 
er synlig og tager ud til dialogmøder eller lignende på de enkelte loka-
liteter. Det blev understreget, at sådanne møder ikke alene skal an-
nonceres i nyhedsbreve, men der skal sendes information til den en-
kelte medarbejder per e-mail. Møderne medvirker til, at konsekven-
serne af større beslutninger afdramatiseres. 

 I forhold til kommunikation vil ledelsen på ST gerne have tilbagemel-
ding på hvad der virker – hvordan åbnes de mest effektive kommuni-
kationskanaler?. Det blev foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe 
bestående af repræsentanter fra ledelse, FSU-rep., og kommunkati-
onsmedarbejdere.  

 Der er et stærkt ønske blandt medarbejderne om, at flytteplanerne 
bliver meldt ud. 
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 Beslutningsoplægget om sammenlignelige vilkår for videnskabeligt 
ansatte på Science and Technology skal nævnes indledningsvist i pro-
sateksten og tilpasses i afsnittet om ”fremtidsudsigter” 

 Det bør være en naturlig del af AU’s måde at arbejde på, at anerken-
delse ikke kun er ros, men i høj grad handler om at blive taget alvorlig 
og blive lyttet til. Der skal udarbejdes et katalog som beskriver, hvor-
dan det vil være naturligt at anerkende en medarbejdes indsats, og 
hvordan man gør det. 

 I forhold til diskrimination og chikane er det vigtigt at være opmærk-
som på, at STer en arbejdplads med mange ansatte og med forskellig 
kulturel baggrund. Der skal være en gensidig respekt. Der er forskel-
lighed og det beriger. 

 I forhold til ph.d. skal vejleders rolle i forhold til den studerende kon-
kretiseres. Der skal ske en forventningsafstemning og der skal være en 
seriøs indsats fra vejleder som tager udgangspunkt i den enkelte stu-
derendes behov.   

 
Det blev besluttet, at bemærkningerne fra drøftelserne fra fællesmødet indar-
bejdes og herefter forlægges handleplanen for ST til endelig godkendelse i de-
kanatet. Den endelige handleplan for fakultetet vil blive offentliggjort i ST ny-
hedsbrev inden sommerferien. 
 
Det blev endvidere besluttet, at Følgegruppen fortsætter sit arbejde med hen-
blik på at sikre fremdriften i handlingsplanen på ST niveau. 

 

Ad. 3. Eventuelt 
Der var ikke yderligere bemærkninger.  


