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Referat af ST P APV Følgegruppemøde den 15. september 2015  

 

 

 

Mødetidspunkt:  15. september 2015 kl. 8.00 – 10.00 

Mødelokale:         Bygning 1521- lokale 220    

Deltagere:   Jørgen B. Jespersen, Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Søren Bom 

Nielsen, Michelle Williams, Susanna Holm Nielsen, Palle Jørgensen, Morten Dam Rasmussen, Niels 

Damgaard Hansen, Karin Rosengaard og Pia Thystrup 

 

 

 

 

Mødet indledtes med en præsentationsrunde.  

 
1. Godkendelse af dagsorden (2 min)  

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Kommissorium for Følgegruppen (bilag) (3 min) 

Kommissoriet blev taget til efterretning. 
 

3. Medlemmer af Følgegruppen (bilag) (3 min) 

Følgegruppens sammensætning blev taget til efterretning. 

 
4. Valg af næstformand for Følgegruppen (2 min)  

Medarbejderrepræsentanterne valgte ved mødets afslutning Olav W. 

Bertelsen som næstformand for Følgegruppen.  

 
5. Udarbejdelse af fakultetsspecifikke spørgsmål (90 min) (bilag) 

Til brug for udarbejdelse af de fakultetsspecifikke spørgsmål var der ud-
sendt 1) et udkast til fakultetsspecifikke spørgsmål og 2) de konkrete 
forslag til spørgsmål fra medlemmerne af FAMU og FSU samt de 3) et re-
ferat af de emner der blev nævnt på fællesmødet for FAMU og FSU den 
1. september.   
 
På mødet var der en meget grundig drøftelse af mødematerialet, og på 
den baggrund blev der udarbejdet 8 fakultetsspecifikke spørgsmål (bilag 
1). Der var enighed om at de opstillede spørgsmål skulle rundsendes til 
kommentering hos CUL og blandt Følgegruppens medlemmer inden 
spørgsmålene blev sendt i høring hos medlemmerne af FSU og FAMU 
den 18.9.2015 
 
Efter høring blandt medlemmer af FSU og HAMU er der udarbejdet et 
endelig udkast til fakultetsspecifikke spørgsmål (bilag2) der den 
30.9.2015 er fremsendt til CUL.  
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På Følgegruppens møde var der enighed om at spørgsmål 4 og 5 burde 
stilles som generelle spørgsmål og at Jørgen BJ skulle forsøge at sikre 
dette (se punkt 7).     
 
 

6. Tidsplan for færdiggørelse af fakultetsspecifikke spørgsmål (5 min) 

Tidsplanen for færdiggørelse af de fakultetsspecifikke spørgsmål blev taget 

til efterretning: 

15. september kl 8-10: Møde i Følgegruppen 

18. september: Spørgsmål sendes til FSU og FAMU for kommentering 

25. september: Frist for kommentering på spørgsmål  

28-29. september: Endelig godkendelse af spørgsmål ved dekan og næst-

formænd for FSU og FAMU 

30. september: Fremsendelse af spørgsmål til CUL  

 

 
7. P APV 2016 – Udkast til spørgeskema (10 min) (bilag) 

Et udkast til det fælles P APV 2016 spørgeskema var udsendt til møde-

deltagerne som en hjælp til Følgegruppen til at afstemme de fakultets-

specifikke spørgsmål med de generelle spørgsmål. 

 

På mødet blev der også kommenteret på spørgsmålene, og det blev af-

talt at mødedeltagerne kunne fremsende yderligere kommentarer til 

Jørgen mhp. at disse blev formidlet til Universitetets P APV Følgegruppe, 

der er ansvarlig for udarbejdelse af et færdigt udkast til de generelle 

spørgsmål.  

 

Efterfølgende har Jørgen BJ fremsendt ST’s forslag (se bilag 3) til de ge-

nerelle spørgsmål til to medlemmer af Følgegruppen for AU mhp at ST’s 

forslag drøftes i Følgegruppen.  

 

8. Evt. (5 min) 

Der var ingen bemærkninger til evt.  


