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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: Den 9. april 2019 kl. 15:00 – 16:00. 
Mødested: Aarhus, Ny Munkegade 120, 1521-220 samt virtuelt mødelokale 1001. 
Mødeemne: ST P APV 2019 følgegruppemøde 
Deltagere: Jørgen B. Jespersen, Klaus Lønne Ingvartsen, Morten Dam Rasmussen, 
Charlotte Rasmussen, Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen og Susanna Holm Niel-
sen. 
Afbud fra: Niels Damgaard Hansen og Palle Jørgensen.  
Referent: Karin Rosengaard. 
 

Drøftelsespunkter 
  

1. Resultater af APV undersøgelsen. Resultaterne vil ikke blive gennemgået 
på mødet - så kig venligst selv rapporterne igennem inden mødet. 
Under dette punkt kan vi fx drøfte, hvilke tendenser der træder tydeligst frem? 
Hvad er ST lykkedes med siden 2016? Er der behov for akutte indsat-
ser?  Hvilket billede tegner tallene af ST’s arbejdsmiljø? 

2. Fælles temaer. Spørgsmålet om evt. fælles temaer ift. opfølgning på den 
psykiske APV drøftes på HAMU-HSU mødet den 8. april. 
På Følgegruppemødet gives vil der blive givet et referat af drøftelserne på 
HAMU-HSU mødet, hvorefter vi kan drøfte om ST skal have fælles temaer. 

3. Tids-og procesplan for fakultetets opfølgning på resultaterne (bilag). 
Er planen realistisk? 

Referat 
 

1. Resultater af APV undersøgelsen. 
Følgegruppen blev enige om, at APV 2019 viste flg. resultater: 
• AU fremstår godt i forhold til andre danske universiteter 
• AU medarbejdere er tilfredse og stolte af deres arbejdsplads 
• Der er udfordringer i kommunikation, ledelse, ytringsfrihed, strategi og 

klare mål 
• Der er udfordringer med ”work life balance”, stress og pres ift. til søgning 

af eksterne midler 
• Der er udfordringer med MUS afholdes og udbyttet af MUS 
• Der er udfordringer med krænkende adfærd 

2. Fælles temaer. 
Der lægges ikke op til fælles temaer pt., men følgegruppen overvejer, om der 
bør være et par overordnede indsatser. 

3. Tids- og procesplan. 
Torsdag den 11. april drøfter fakultetsledelsen ST’s APV-rapport, og i den for-
bindelse besluttes det, om institutterne skal melde tilbage med forslag til 
handlinger senest den 23. april eller om tidsfristen udskydes til den 29. april. 


