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AARHUS UNIVERSITET 

 
Mødedato: Den 2. maj 2019 kl. 11:15 – 12:15. 
Mødested: Aarhus, Ny Munkegade 120, 1521-220 samt virtuelt mødelokale 1002. 
Mødeemne: ST P APV 2019 følgegruppemøde 
Deltagere: Jørgen B. Jespersen, Niels Damgaard Hansen, Morten Dam Rasmussen, 
Charlotte Rasmussen, Olav W. Bertelsen, Lotte Thue Pedersen, Palle Jørgensen og Su-
sanna Holm Nielsen. 
Afbud fra: Klaus Lønne Ingvartsen og Tomas Breddam.  
Referent: Karin Rosengaard. 
 

Dagsorden: 
 
Drøftelse af indhold og form af ST APV handlingsplan. 
 
Referat: 
 
Jørgen B. Jespersen havde udarbejdet et notat med et oplæg til, hvordan en ST APV 
handlingsplan kunne se ud. Dette drøftede følgegruppen. 
 
Jørgen sagde, at der ikke bør være en stor handlingsplan, da processen er ”bottom up”. 
Derfor skal der kun være enkelte tiltag på ST-niveau og AU niveau. Dette bakkede føl-
gegruppen op. 
 
Flg. handlingspunkter er følgegruppen enige om, at ST skal tage fat i: 

• Stress: Der skal sættes en ekstern undersøgelse i værk mhp. at tage et spade-
stik dybere for at finde årsagerne til stress hos medarbejderne. 

• MUS: Form, prioritering og lederkompetencer bør afdækkes i forbindelse med 
MUS, så MUS afholdes og giver mening. 

• Rammevilkår for universiteter: Følgegruppen vil gerne viderebringe et forslag 
til, at AU går sammen med andre danske universiteter i et arbejde på de ram-
mevilkår, som regeringen giver danske universiteter som f. eks: 2 % bespa-
relse, regelsæt til forskere, overhead og ekstern finansiering. 

• Måske skal Ledelse (og måske også samarbejde) med, det vendes med ledersi-
den. 

 
Flg. punkter vil følgegruppen have for øje når de lokale handlingsplaner ligger klar: 

• Grov tale og mobning. 
• Ytringsfrihed. 

 
Følgegruppen blev enige om, at når der formidles information vedr. tidsfrist for hvor-
når handlingsplanerne skal ligge klar, gives der en henstilling til instituttet/cen-
tret/enheden om at være er opmærksom på, at andre enheder på tværs af AU oplever 
grov tale fra samarbejdsparter. Så selv om instituttet/centret/enheden ikke oplever 
nogen former for krænkende adfærd, så kan der godt være behov for at arbejde med, 
hvordan man samtaler med andre enheder på tværs af AU i det daglige arbejde. 


