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Møde den: 23. juni 2016 kl. 13.00 – 15.30 

Bygning 1525 – 626. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

Fællesmøde mellem FSU og FAMU  

Deltagere FSU: Dekan Niels Christian Nielsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg Tofte-

gaard, Erik Baatrup, Olav W. Bertelsen, Anders Branth Pedersen, Lotte Thue Pedersen, Jens 

Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, John Kapstad, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Niels Damgaard 

Hansen, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. Andersen, Hanne Bach, Klaus Lønne Ingvart-

sen. 

Deltagere FAMU: Niels Christian Nielsen, Jørgen B. Jespersen, Morten Dam Rasmussen, An-

ne Winding, Peter Hald, Niels Hertel, Niels Damgaard Hansen, Lene Bongaarts, Dorthe Bød-

ker Jensen, Marlene Venø Skjærbæk, Dorete Weysmann Jensen, Dorthe Haagen Nielsen, Ove 

Edlefsen, Palle Jørgensen, Susanna Holm Nielsen, Karin Rosengaard  

 

Afbud fra: Lene Bongaarts, Steen Henrik Møller, Peter René Kithler 

 

 
Referat 
 

Kl. 13.00 – 13.05 

1.   Godkendelse af dagsorden (v/NCN, 5 min) 

NCN bød velkommen til fællesmøde mellem FSU og FAMU 

som primært har fokus på resultaterne af den psykiske APV og det fore-

stående arbejde omkring opfølgning på ST. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Kl. 13.05 -14.05  

2.   Hovedresultater fra den psykiske APV  

a. Kort intro v. Dekanen 

Resultaterne fra den psykiske APV blev offentliggjort den 19. maj, og det 

er NCN´s indtryk, at der har været stor travlhed i institutter og centre 

med drøftelse af resultaterne og afholdelse af både dialogmøder og møder 

i LAMU og LSU.  

 

NCN præsenterede herefter de overordnede resultater på ST niveau som 

indledning til en drøftelse af, hvilke temaer der er de vigtigste at indarbej-

de i fakultetets handleplan.  

 

b. Generelt vedrørende resultater og drøftelse af de 4 AU te-

maer 

NCN præsenterede de overordnede resultater på ST. 
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NCN nævnte, at der er udarbejdet flere særkørsler i relation til arbejds-

tid, ph.d’er og stress. Resultaterne er fremsendt til institutterne og cen-

tre, som herved kan inddrage materialet i deres drøftelser. 

 

NCN gjorde opmærksom på, at der overordnet set er sket gode frem-

skridt på hele universitetet og at ST ligger godt. NCN nævnte, at APV’en 

viser at der generelt er trivsel på ST og det er vigtigt. NCN sagde, at det er 

svært at måle på det psykiske arbejdsmiljø, men ved at have en gentagel-

se af samme undersøgelse fra gang til gang giver det et godt billede. Un-

dersøgelsen bør dog supperes med dialogmøder for at sikre forståelse.  

 

90 % af alle medarbejdere føler sig godt tilpas på jobbet, hvilket er pænt 

tal. 22 % er ikke tilfredse med deres fremtidsudsigter, hvilket er et for 

højt tal. Der er flere medarbejdere der skal kunne anbefale AU som en 

god arbejdsplads, så det er vigtigt, at det tal kommer op. 87 % er tilfredse 

med den indflydelse de har på deres arbejdsdag, hvilket NCN påpeger, er 

overraskende pænt og resultatet er tilfredsstillende. Herudover har 94 % 

opgaver som de engagerer sig i, hvilket er et tilfredsstillende tal.  

 

NCN nævnte, at mange ansættelser afhænger af eksterne midler og påpe-

ger at det er svært at ændre, men at det er vigtigt at vi prøver at arbejde 

hen imod at tallet bliver mindre og at der er opmærksomhed omkring det 

for at undgå en usikkerhed blandt medarbejderne.  

 

Det er positivt at der er forholdsvis mange der tilslutter sig at der er mu-

lighed for at fremføre kritiske synspunkter – men tallet kunne selvfølge-

lig blive endnu højere. NCN gjorde opmærksom på, at vi skal være bedre 

til at anerkende hinanden, 11 % føler at de ikke bliver anderkendt, hvilket 

er en for stor andel. Der er ikke er den store forskel på VIP/TAP, om man 

føler sig anderkendt for sit arbejde.  

 

NCN påpegede, at ledelsen skal være positivt synlig.  

B-siden nævnte, at spørgsmålet om synlig ledelse er et svært spørgsmål, 

da det kan tolkes på flere måder. B-siden kommenterede også, at den 

daglige ledelse er vigtig, da det ellers kan være medvirkende til stress, 

hvis ikke en ledere er til stede eller kan hjælpe med at prioritere opgaver-

ne. 

 

NCN nævnte at 6 % føler sig utrygge ved at henvende sig til ledelsen, 

hvilket er for mange. På fakultetsniveau vil ST gerne blive bedre på alle 

punkterne, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget bedre vi kan bli-

ve? Problemanalysen er blevet taget meget seriøst, og vi skal i ledelsen 

være gode til at informere medarbejderne i god tid og være lydhør.  
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MUS er et vigtig begreb i forhold til medarbejdernes udvikling og NCN er 

overrasket over, at der kun er 73 % der har afholdt MUS. MUS er et vig-

tigt omdrejningspunkt og desværre er ikke alle institutter lige gode til at 

få det afholdt.  

B-siden er overraskede over, at man er nødt til at lave et spørgerskema 

for at finde ud af, at ikke alle afholder MUS.  

A-siden kommenterede at en af grunden til de manglende MUS kan være 

på baggrund af nye medarbejdere, som ikke har været ansat i 12 mdr., 

herunder PhD’er og midlertidigt ansat personale. Der blev efterspurgt, at 

man evt. kan have en kørsel, hvor de er udeladt, så man kan se det reelle 

tal og problem. Det skal undersøges om dette er muligt.  

 

NCN påpegede, at vi skal være opmærksomme på stress, arbejdsbyrde og 

ensomhed. 23 % føler sig udkørt, hvilket er et alt for højt tal. Herudover 

føler 9 % sig ensomme, hvilket er overraskende højt, i forhold til at folk 

føler at kollegaer er imødekommende. 

B-siden spurgte, om der er en generel tendens til, hvordan folk svarer? 

Har folk en tendens til at svare mere negativt? Og har folk en tendens til 

at undervurdere? Der kan være en pointe i at stille modsatrettede 

spørgsmål. Herudover blev der kommenteret på, at der er en forskel på 

sætningernes betydning i den danske og engelske udgave. 

 

OWB bemærkede, at man må forvente, at dem der har lavet spørgerske-

maerne har den rette viden og de rette metoder til at stille de rigtige 

spørgsmål. Herudover understregede han, at stress niveauet er alt for 

højt, og det skal der gøres noget ved. 

 

NCN nævnte, at flere VIP har mere stress, hvilket evt. kan skyldes karrie-

restrukturen. 57 % arbejder mere end 37 timer om ugen, hvilket evt. kan 

have sammenhæng med stress? Der er en tendens til at lidt flere VIP ar-

bejder lidt flere timer end TAP’er. 79 % siger, at de ikke kan nå deres ar-

bejdsopgaver. Her er tallet for TAP’erne højest, men samtidig ønsker 60 

% at beholde alle deres arbejdsopgaver. Der savnes nogle reference 

tal/mål til at sammenligne/måle ud fra. 

 

B-siden fremførte, at der kan være forskellige tolkninger af ”går ud over 

arbejdet” og efterspurgte en skala i spørgsmålene, så man kan angive 

hvor meget de forskellige spørgsmål vægter. Der bliver efterspurgt viden 

omkring, hvordan de andre universiteter undersøger arbejdsmiljøet, idet 

det kunne være godt at kunne sammenligne resultater. 

 

NCN understregede, at der er nultolerance for mobning, sexchikane, 

trusler og vold. Tallene skal tages alvorligt og skal ned på et nul.  
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A-siden kommenterede på, at tallet er generelt højere i adm. centret og 

opfordrede til, at institutterne er opmærksomme på tonen ift. de admini-

strative medarbejdere i adm. centret. Der skal være plads til at vi kan sige 

tingene, det skal bare gøres på en god og ordentlig måde. 

B-siden var enig i nultolerancen og sagde, at vold og trusler kræver øje-

blikkelig aktion, det er ikke noget som kan vente til vi ser den næste APV. 

 

NCN fastslog, at det er et stort ledelsesmæssigt ansvar, men at kollegial 

opmærksomhed også er vigtig. A-siden supplerede med, at det er vigtigt 

at vide, at der er mange man kan gå til, hvis man oplever mobning, sex-

chikane, trusler og vold. Man kan gå til sin leder, tillidsrepræsentant, ar-

bejdsmiljørepræsentanterne eller den anonyme psykologiske rådgivning. 

Det er vigtigt, at tallene tages alvorligt og de skal ned på et nul.  

 

NCN fortalte, at individuelle ønsker til særkørsler kan bestilles hos CUL, 

men Jørgen B. Jespersen kan koordinerer de fælles ST ønsker.  

NCN fortalte endvidere, at AU har udpeget 4 temaer som alle bør forhol-

de sig til ved udarbejdelse af handleplaner.  De 4 temaer er:  

1. Forebyggelse af stress 

2. God ledelse i dagligdagen 

3. Anerkendelse 

4. God omgangstone 

 

B-siden efterspørger holdninger til, hvor meget man skal gøre ud af de 4 

temaer?  

A-siden kommenterede, at man skal forholde sig til alle 4 temaer, men 

man må gerne prioritere og give nogle mere vægt/værdi end andre. NCN 

udtalte, at temaerne ikke skal tvinges ned på institutterne, men at det er 

vigtigt at man får set på det, der er relevant. Ledelsen skal tage ansvar for 

dette.  

 

B-siden kommenterede, at der ligger en skævhed i den måde det er blevet 

formuleret på. Det er en anbefaling fra HSU, men ledelsen bør forpligte 

sig på at bære det nedad i systemet og sikre løsninger. 

 

 

c. Drøftelse af evt. indleverede øvrige ST-temaer fra miljøer-

ne 

NCN gjorde opmærksom på, at Institutter og Centre er blevet bedt om at 

fremsende forslag til eventuelle supplerende fælles ST temaer til følge-

gruppen for psykisk APV. Forslag har været drøftet i Følgegruppen for 

psykisk APV.  
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Jørgen B. Jespersen fortalte, at 3 institutter har meldt tilbage med ST 

temaer og at følgegruppen har drøftet forslagene. Følgegruppen mener at 

de tre forslag kan rummes inden for AU temaerne.  

 

 

d. Generelle bemærkninger fra FSU og FAMU 

 

NCN og Jørgen B. Jespersen fortalte, at HSU og HAMU har besluttet, at 

evaluere AU’s APV proces for psykisk og fysisk APV 2015-2016. Evalue-

ringen vil bestå af hovedområdernes evaluering samt drøftelse i HSU og 

HAMU d. 19. december 2016. På ST er Institutter og Centre blevet bedt 

om at fremsende deres evaluering af processen for den psykisk og fysisk 

APV senest den 14.9.2016. På fællesmødet mellem FAMU og FSU den 

28.9.2016 vil vi drøfte et udkast til fakultetets evalueringssvar.  

 

B-siden accepterede processen.  

 

Der er ingen yderligere bemærkninger til den psykiske APV. 

 

 

KL. 14.05 – 14.15 

3. Sygefravær og indsatser herunder arbejdsmiljø statistik (bilag)  

NCN orienterede om arbejdsmiljø statistikkerne for Q1 2016, som er ble-

vet udsendt til mødet. Arbejdsmiljøstatistikken dækker psykologisk råd-

givning, arbejdsskader og sygefravær. 

Det samlede sygefravær for 2015 har været forelagt FSU på mødet d. 21. 

april. Der var opmærksomhedspunkter i forhold til højt sygefravær på 

DCA, ICROFTS og Science Museerne og det blev aftalt, at der skulle rede-

gøres for sygefraværet ved disse enheder ved dette møde.  

 

NCN har på denne baggrund haft kontakt til lederne af de pågældende 

enheder og bedt dem om en forklare/begrunde fraværet. Han oplyste 

desuden, at han ved sidste fakultetsledelsesmøde, har bedt alle institut- 

og centerlederne om at have opmærksomhed på tallene i arbejdsmiljøsta-

tistikkerne og følge udviklingen. Det er vigtigt at reagere hvis tallene viser, 

at der er behov for tiltag/initiativer. 

 

DCA og ICROFS 

DCA (ca. 13 ansatte) og ICROFS (ca. 10 ansatte) er begge små enheder og 

for at sikre at anonymiteten ikke brydes, kan der ikke blive redegjort 

nærmere om sygefraværet og derved er det et generelt svar, som forholder 

sig til begge enheder. 
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Der har været arbejdsrelateret fravær, men også fravær begrundet i helt 

andre omstændigheder. HR har haft den sædvanlige opfølgning på fravæ-

ret. Der er fokus på trivsel og på at forebygge arbejdsrelateret fravær ved 

begge enheder.  Udover den sædvanlige opfølgning med sygefraværssam-

taler og fastholdelsessamtaler, har HR i fællesadministrationen været in-

volveret i et forløb for en gruppe af medarbejderne, hvor en ekstern kon-

sulent fra Alectia blev involveret. Medarbejderne blev inddraget i en pro-

ces med henblik på trivsel, arbejdsglæde, kommunikation og konflikt-

håndtering. Der har været dialogmøder, interviews med medarbejderne, 

fokus på kommunikation og koordinering omkring kerneopgaven og styr-

kelse af teamet, så teamet formår at bruge hinandens kompetencer og 

kommunikerer med hinanden på den bedst mulige måde. 

Der er således taget initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet og nedsætte 

sygefraværet. 

 

B-siden accepterede redegørelsen.  

 

Science Museerne 

NCN forklarede at Science Museerne har i 2015 haft ekstraordinært højt 

sygefravær. Årsagen skyldes her især et generelt højt sygefravær og lang-

tidssygdom i gruppen af medarbejdere ansat i diverse former for skåne-

job/fleksjob. Derudover har en enkelt medarbejder, der var ansat under 

almindelige overenskomstmæssige vilkår haft et højt sygefravær.  

 

Personer ansat under skånehensyn og i fleksjob er fuldt integreret i muse-

ernes virke og har de samme rettigheder og pligter som øvrige ansatte. 

Derfor indgår de i på lige vilkår i diverse former for statistikker. 

 

Science Museerne er en lille organisation med ca. 34 ansatte heraf er 7 an-

sat i fleks eller skånejob. Flere af disse er ansat med fuld refusion. 

Generelt har medarbejdere i fleksjob et højere sygefravær end øvrige 

medarbejdere og i 2015 har de to medarbejdere i fleksjob, haft mere end 

110 sygedage i 2015 og en enkelt mere end 50 sygedage i forbindelse med 

et længere sygeforløb. 

Sygefraværet hos medarbejdere i ordinære stillinger ved Science Museer-

ne er derfor ikke højere end ved det øvrige universitet. Bortset fra en en-

kelt medarbejder har ingen haft sygefravær på mere end ni dage i 2015.  

Traditionelt har museerne haft mange medarbejdere i fleksjob og de an-

vendes ofte af kommunen og jobcentre i forbindelse med jobtræning og 

afprøvning af arbejdsevne hos personer, som har været udsat for diverse 

invaliderende hændelser i livet. Museerne egner sig specielt godt til at til-

byde den type stillinger, idet de har mange forskelligartede opgaver, og 

kan skabe stor variation i opgaver for den enkelte. Museerne er meget be-

vidste om opgaven, og er klar over at det kan påvirke arbejdsmiljøet i mu-
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seerne, og at det herunder kan skabe en uheldig statistik f.eks. i forhold til 

sygefraværsområdet. Der er OBS på sygefraværet, men det skal også an-

erkendes, at de tager så mange i fleks og hjælper folk i job igen.  

 

B-siden kommenterede, at man skal passe på med, at det faste personale 

ikke bliver presset/stresset over de mange sygemeldinger. Men samtidig 

kvitterer de for, at det er flot at de hjælper så mange i arbejde.  

 

Kl. 14.15 – 14.25 

4.   Høring vedrørende ST Strategi (V/NCN) 

NCN gjorde status på strategiarbejdet ved ST. Alle institutter har nu ud-

arbejdet en strategi. På baggrund heraf er der blevet udarbejdet et forslag 

til en fælles ST strategi som er udsendt til mødet. Forslaget er sendt i hø-

ring i Akademisk råd, FSU, FAMU, institutfora, LSU samt på institutter 

og centre på ST. NCN efterlyste kommentarer til strategien.  

FAMU spurgte hvorfor den kun er på engelsk og om det er muligt at få 

den oversat til dansk? Samt hvem målgruppen er? 

NCN svarede, at det ville han bestemt overveje om ikke der også skal være 

en dansk version. Der er stadig tale om et arbejdsdokument, men det 

overvejes om der skal være en kortere og mere letlæselig version til brug 

uden for ST/AU.  

 

 OWB supplerede med at det er fornuftigt at der blevet brugt tid på at lave 

strategien – processen er ofte vigtig. På nogle måder er den måske for 

ambitiøs, men samtidig kan han se styrken i den. Hvis det skal være til in-

ternt brug kunne den godt være mindre storladen. Han foreslog, at der 

udarbejdes en pixi-udgave på dansk, som er lettere at navigere efter.   

NCN supplerede med, at det har været en spændende proces, og at vi ger-

ne vil være bedre til det hele, så ambitionerne er høje. Det er vigtigt med 

gode bilag, hvor det hele er mere konkret, hvad skal vi i 2016, 2017? Hvad 

er vores ambitioner og vores præcise mål? Det er vigtigt med en faglig dia-

log og fortsat drøftelse på institutterne, når planerne skal føres ud i livet. 

 

B-siden gjorde opmærksom på, at strategien primært har fokus på VIP og 

at der ikke er noget, der taler direkte til TAPére.”Improve career paths at 

all levels” bør også gælde TAP.  

NCN kommenterede at det er en god pointe. Og at alle ansatte bidrager til 

kerneydelsen, og det ikke har været hensigten kun at fokusere på VIP. 

 

B-siden sagde at der er rigtig mange positive tillægsord, men at vi har ud-

fordringer, hvis vi være det foretrukne tek-nat fakultet i Danmark, så skal 

det gøres endnu mere konkret. Der blev efterlyst en handlingsplan. Det er 

frygten, at strategien, efter den er blevet læst, vil blive lagt i en skuffe, 

uden at der ikke ske mere.  
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NCN oplyste, at arbejdet med at udarbejde forslag til konkrete handlepla-

ner er i fuld gang. Han lovede desuden, at den ikke bare vil blive lagt i 

skuffen.  

 

B-siden satte spørgsmålstegn ved om strategien kan lade sig gøre inden 

for de vilkår fakultetet får i de næste år. NCN oplyste, at strategien hand-

ler om at vælge, hvor vi skal hen – at sætte mål – også så vi er rustede til 

at klare de udfordringer, der kommer i de næste år. Vi skal bruge vores 

ressourcer rigtigt.  

 

B-siden synes overordnet at strategien er ok, men efterlyste tidspunkt for, 

hvornår strategien forventes at være færdig 

NCN svarer at et færdigt udkast til strategi, vil blive udsendt før sommer-

ferien til Advisory Board med henblik på drøftelse på et møde i august. 

 

 

Kl. 14.25 – 14.30  

5.    Meddelelser 

a. Revideret personalepolitik  

OWB orienterede om arbejdet med personalepolitikken. Personalepoli-

tikken er blevet mere simpel. Den omfatter alle ansatte på AU og udtryk-

ker de grundlæggende principper for AU som arbejdsplads. HSU-

arbejdsgruppen er i proces med at få gjort de personaleadministrative 

retningslinjer færdig og de vil blive behandlet i denne måned i HSU.  

 

De væsentligste ændringer i personalepolitikken består i: 

- Personalepolitikken består nu af 8 normer og 9 delpolitikker, supple-

ret med tilhørende personaleadministrative retningslinjer 

- Den er gjort enklere og kortere og er i højere grad holdnings- og vær-

dibaseret med plads til lokal udmøntning 

- Der er tilføjet politikker for arbejdsmiljø, ligestilling og mangfoldig-

hed. 

 

Beskæftigelse på særlig vilkår, har været en udfordring at formulere, og 

den er blevet mere en slags ramme. Bibeskæftigelse kan fremme universi-

tetets virke, men det er vigtigt, at det ikke konflikter med arbejdet på AU.  

 

NCN supplerede at det er vigtigt, at vi finder den rette balance. Bibeskæf-

tigelsen må ikke være konkurrerende med jobbet på AU – hverken fagligt 

eller med hensyn til tid. 

 

B-siden fandt, at den nye personalepolitik er et godt redskab og kvitterede 

for et godt stykke arbejde. NCN tilsluttede sig. 
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Kl. 14.30- 

6.   Evt. 

NCN afrundede med at fortælle, at han er glad for, at der er blevet udar-

bejdet strategier både på institutterne og fælles for fakultetet samt at vi på 

AU har en ny personalepolitik. Han håber, at de kan være med til at gøre 

en forskel. 

 

Ingen yderligere bemærkninger.  

 

NCN sluttede af med at ønske alle en god sommerferie.  


