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Ref. : BP 
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AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

Møde den: 14. september 2015 kl. 13.00-14.00 
Katrinebjergvej 89F, bygning 5132, lokale 229 
Ekstraordinært møde i Samarbejdsudvalg og Arbejdsmiljøudvalg,  
Administrationscenter Health 
 
Deltagere: Steen Harrit Jakobsen, Søren Dam, Sidsel Lindberg Tefre, Maja Skrydstrup, 
Mads Rasmussen, Henriette Stevnhøj, Hanne Christensen, Emil Hornung-Nissen, Da-
mian Hertoft Goldberg, Antonio Sylvester, Simon Bygdin, Michael Andersen, Mia Schou 
Johansen, Lene Søgaard Gravesen, Inger Rønde Jeppesen, Conor Leerhøy, Birgitte Ro-
senvind Eriksen, Birgit Honoré, Bente Pedersen 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Psykisk APV 2016 
 
Formål 
På baggrund af beslutninger på HAMU-HSU mødet d. 22. juni 2015 skal der igang-
sættes et høringsmøde om psykisk APV spørgeskemaet samt udarbejdes 5-8 lokale 
spørgsmål.  
 
Formålet med denne mail er derfor: 

• at give jer mulighed for at komme med forslag til 5-8 lokale spørgsmål i det psy-
kiske APV-spørgeskema, som er specifikke for Enhedsadministrationen. 

• at give jer mulighed for at tilmelde deltagere til et høringsmøde med Center for 
Undervisning og Læring og APV følgegruppen den 27. oktober 2015, kl. 12.30-
14.00, vedrørende det endelige udkast til APV-spørgeskema. 

 
APV-følgegruppen 
I Enhedsadministrationen er APV følgegruppen, som består af medlemmer fra ASU 
og AAMU, ved at blive sammensat. Følgende er blevet udpeget: 
 

• Jane Kraglund (formand) 
• Søren Dam, Adm. Health, HK (ASU) 
• Claus Palle, Forskning og Eksterne Relationer, AC (ASU) 
• Kjeld Søndergård, Adm. ST, Sanitørerne (ASU) 
• Ole Rahn, AU IT (AAMU) 
• Susanna Holm Nielsen, adm. ST (AAMU) 
• 2 ledelsesrepræsentanter (udpeges på LEA-møde den 2.9.2015) 

 
Det er APV følgegruppen, der har ansvaret for at udarbejde de lokale spørgsmål for 
Enhedsadministrationen. For at spørgsmålene bliver så relevante som muligt, har 
følgegruppen brug for input fra LAMU og LSU i vicedirektørområderne og admini-
strationscentrene.  
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APV følgegruppen beder derfor LAMU og LSU om input til temaer, konkrete spørgs-
mål, ideer mv., som vil danne udgangspunkt for udarbejdelse af spørgsmålene. 
 
 
De administrationsspecifikke spørgsmål 
Både vicedirektørområderne og administrationscentrene skal svare på spørgeskemaet 
for administrationen. Derfor skal de 5-8 ekstra spørgsmål rumme både vicedirektør-
områderne og administrationscentrene.  
Derudover vil administrationscentrene blive involveret i udarbejdelsen af de lokale 
spørgsmål på fakulteterne, da de har et dobbelt ophæng.  
Vedhæftet er psykisk APV spørgeskemaet 2012, som I kan finde inspiration i. Der vil 
blive lavet småjusteringer i spørgeskemaet, bl.a. vil samarbejdet mellem vicedirek-
tørområderne og administrationscentrene blive del af det generelle spørgeskema. 
 
Følgende matrice vil blive brugt: 
 

Fakultets/administrationsspecifikke spørgsmål 
 

 
Helt enig Delvist enig 

Hverken 
enig eller 

uenig 

Delvist 
uenig Helt uenig 

Ikke rele-
vant / ved 

ikke 

… (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

… (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

… (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

… (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

… (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (99)  

 
Deltagere i høringsmøde med CUL og APV-følgegruppen 
Udover input til de lokale spørgsmål, bedes I melde tilbage med navne på de, der øn-
sker at deltage i høringsmødet om spørgeskemaet med Center for Undervisning og 
Læring og APV følgegruppen d. 27. oktober kl. 12.30-14. På dette møde vil det endeli-
ge udkast til spørgeskemaet blive præsenteret sammen med de lokale spørgsmål for 
Enhedsadministrationen, hvorefter det skal godkendes på et fællesmøde med HAMU 
og HSU. 
 
Tidsfrist 
Tidsplanen er desværre stram, og I bedes derfor indsende jeres forslag til spørgsmål 
samt navne på deltagere i høringsmødet senest d. 15. september til lie@au.dk 
 
Bilag 1 - Psykisk APV 2012 spørgeskema 
 

    

mailto:lie@au.dk


 
 

Side 3/3 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
HEALTH 

 

 
3. MUS – efteråret 2015 
 
Efter aftale med Søren Dam får I her et kort notat, der beskriver de omdrejningspun-
ker, som bliver en del af MUS i efteråret 2015. 
Ledergruppen i adm.center HE har valgt at sætte fokus på to kerneområder, som vi 
ønsker, skal blive en del af vores fremadrettede daglige arbejde. Det vil sige, at vi har 
to overordnede målsætninger, som - udover at vi understøtter fakultetet og institut-
terne på bedste vis - skal være med til at skabe forståelse for vores daglige opgaveva-
retagelse. Vi ønsker, at vi som adm. enhed sigter mod to temaer: 
 
• Sunde indre linjer 
• Stærk faglighed 
 
Temaerne kan betyde noget forskelligt alt efter, hvilke funktioner/arbejdsopgaver vi 
har. Men det er fælles for os alle, at vi vil være med til at sikre vores arbejdsmiljø og at 
vi er stolte af vores respektive fagligheder. 
Ledergruppen har arbejdet med at folde de to temaer ud – og ledergruppens fælles 
oversættelse af temaerne lyder: 
 
Sunde indre linjer 
Administrationscentret er præget af åbenhed og fællesskab 
Administrationscentrets ledere er nærværende og uddelegerer ansvar 
Administrationscentrets kommunikation er anerkendende og ordentlig 
 
Stærk faglighed 
Administrationscentret leverer en sammenhængende, effektiv og professionel admi-
nistration 
Administrationscentret er forretningsorienteret 
Administrationscentret prioriterer opgaverne 
Administrationscentret udviser fleksibilitet i forhold til udvikling og nye opgaver 
 
I MUS sammenhæng bliver det derfor fx en dialog, der kan rummer spørgsmål som:  
Hvor kan du være med til at sikre fællesskab, anerkende kommunikation mv.? 
Hvordan kan du være med til at sikre effektiv og professionel administration? 
 
4. Eventuelt 

    



Bilag 1
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