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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: 14.09.2018 (Videolinkmøde) 
Mødested: Aarhus 1521-220 og Roskilde A2.36 7410236 
Mødeemne: APV 2019 – Fakultetsspecifikke spørgsmål 
 
Deltagere: Jørgen Brøchner Jespersen jorgenb.jespersen@au.dk; Niels Damgaard 
Hansen ndh@au.dk; Morten Dam Rasmussen mdr@eng.au.dk; Lotte Thue Pedersen 
lotte@mbg.au.dk; Olav W. Bertelsen olavb@cs.au.dk; Palle Jørgensen palle.jorgen-
sen@agro.au.dk; Susanna Holm Nielsen shn@au.dk; Karin Rosengaard karin.rosen-
gaard@au.dk  
Fraværende: Klaus Lønne Ingvartsen kli@anis.au.dk; Charlotte Rasmussen char-
lotte.rasmussen@geo.au.dk; 

Dagsorden: 
1. Konstituering af Følgegruppen 
2. Information om det fælles APV spørgeskema 
3. Følgegruppens opgaver 
4. Drøftelse af behov for fakultetsspecifikke APV spørgsmål 
5. Proces for inddragelse af institutter og centre 
6. Evt.  

 

Referat: 
1. Konstituering af Følgegruppen 

Jørgen B. Jespersen er udpeget af dekanen som formand for P APV følgegrup-
pen, og Susanna Holm Nielsen blev valgt af medarbejderrepræsentanterne til 
at være næstformand for følgegruppen. 

2. Information om det fælles APV spørgeskema 
Alle medlemmer er gjort bekendt med indholdet af APV spørgeskemaet og den 
overordnede tids- og procesplan. Følgegruppen besluttede, at der skal udar-
bejdes en overordnet tids- og procesplan for ST. 

3. Følgegruppens opgaver 
Følgegruppen drøftede, om der er behov for udarbejdelse af en handlingsplan 
på fakultetsniveau for psykiske arbejdsmiljøforhold. Følgegruppens indstilling 
er, at det bedst besluttes lidt senere i processen, og at forhold, som resulta-
terne af spørgeskemaundersøgelsen og institutternes/centrenes muligheder 
for at løse konstaterede problemer gennem egne handlingsplaner, vil være væ-
sentlige for beslutningen om, hvorvidt der skal udarbejdes en handlingsplan 
på fakultetsniveau. Indstillingen meddeles institut- og centerledere. 

4. Drøftelse af behov for fakultetsspecifikke APV spørgsmål 
Følgegruppen overvejede, om der er behov for at stille fakultetsspecifikke 
spørgsmål. Gruppens indstilling er, at fakultetet får det største udbytte af sup-
plerende spørgsmål, hvis vi stiller de samme supplerende spørgsmål som i 
2016. Følgegruppen formulerede ikke nye spørgsmål. Indstillingen meddeles 
institut- og centerledere.  
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5. Proces for inddragelse af institutter og centre 
Følgegruppen besluttede at igangsætte en proces med en mail til institut- og 
centerledere, hvor hver enhed opfordres til at vurdere om der er behov for fa-
kultetsspecifikke spørgsmål. Jørgen B. Jespersen samler tilbagemeldingerne 
og P APV følgegruppen mødes herefter medio/ultimo oktober mhp. at udar-
bejde en indstilling om behov for fakultetsspecifikke spørgsmål til drøftelse på 
FAMU - FSU fællesmøde den 2. november 2018. 

6. Evt.  
Der var intet til dette punkt 


