
 PROCESPLAN - APV-2019 – HE 
 

AU HR’s webside om APV: https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/ 
 

Tid Aktivitet Ansvarlig/udfører Status / Bemærkninger 

FEBRUAR    

22.02 Udsendelse af APV-information AU HR Henviser til APV-Hjemmesiden  

25.02.  (13.03) Gennemførelse af APV spørgeskemaundersøgelsen AU HR I perioden 25/2 til 13/3 er det muligt at tilføje 
respondenter  

MARTS    

11.03 Udarbejdelse af APV procesplan APV følgegruppe/MKK/SW APV-følgegruppen udarbejder procesplan  

(25.02) …13.03 Gennemførelse af APV spørgeskemaundersøgelsen AU HR Der sendes to remindere om besvarelse 
undervejs (til respondenter, der IKKE har svaret).  

 Uddannelse af AMO i handlingsplanmodul og workshop om 
opfølgning på APV-rapporterne Tilmeld her. 
 

AU HR Alle Arbejdsmiljøgrupper, daglige 
arbejdsmiljøledere og  øvrige relevante ledere 
har mulighed for at tilmelde sig uddannelserne 

 LAMU-LSU'er og arbejdsmiljøledere planlægger dialogmøder i 
samarbejde med arbejdsmiljøgrupper og Sektionsledere/ 
funktionschefer. 

LAMU-LSU og daglige 
arbejdsmiljøledere 

OBS på inddragelse af 
Sektionsledere/funktionschefer.  

APRIL    

03.04 HAMU, HSU,  og 3. niveau-ledere får mulighed for at tilgå APV 
rapporterne 

AU HR  

03.04 Orientering om APV på universitetsledelsesmøde   

08.04 Arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsorganisationen får 
adgang til APV rapporterne. 

AU HR Skal være forberedt på læsninger 
Se vejledning her. (link) 
 

10.04 Møde i APV følgegruppe – drøftelse af APV-rapporten for HE og 
evt. justering af procesplan 

APV-Følgegruppe Særlige OBS-punkter i rapporterne, som evt. skal 
afspejles i handlingsplanerne.  

09.04 AU medarbejdere får adgang til APV data AU HR Skal der evt. opfordres til, at man samles om 
"læsning"?  

Fra uge 15 Lokale dialogmøder  LAMU-LSU Fælles læsning og tolkning af APV-rapporterne 

MAJ    

 Lokale dialogmøder  LAMU-LSU Fælles løsning og tolkning af APV-rapporterne 

 Udarbejdelse af handlingsplaner på HE institutter/enheder LAMU-LSU Handlingsplanerne udarbejdes primært i maj-
juni. Mulighed for proceshjælp fra AU HR 
Og HE’s HR-partnere. 

JUNI    

 Frist for overordnet tilbagemelding til medarbejderne af 
vigtigste opfølgende tiltag 

LAMU-LSU  

AUGUST    

 Institutterne arbejder videre med handlingsplanerne LAMU-LSU  

SEPTEMBER    

10.09 Frist for institutternes endelige handlingsplan. 
Fremsendes til APV-Følgegruppen 

LAMU-LSU LAMU-LSU sender Handlingsplaner til APV-
følgegruppen  

18.09 Møde i APV-følgegruppen 
- Gennemgår institutternes handlingsplaner 
- Udpeger de vigtigste opmærksomhedspunkter, som 

gruppen følger mhp. status på LAMU-LSU’s handleplaner i 
Q1 2020 

- Rapporterer de vigtigste opmærksomhedspunkter til FAMU-
FSU.  

- Forberede FAMU-FSU’s evaluering af APV processen 
 

APV-Følgegruppe Udarbejder orienteringsmateriale til møde i 
FAMU-FSU (7/10) 
 

OKTOBER    

7.10 FAMU-FSU møde.  
-APV-følgegruppen fremlægger de vigtigste 
opmærksomhedspunkter  
- Evaluering af APV processen 
 

APV-Følgegruppe  

10.10 Fakultets evaluering af APV-processen sendes til HAMU-HSU APV-Følgegruppe  

NOVEMBER    

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/opfoelgning/laesning/
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/opfoelgning/


Tid Aktivitet Ansvarlig/udfører Status / Bemærkninger 

7.11 HAMU-HSU Evaluering af APV - Dekanen afrapporterer  Dekan/Dekansekretariat  

Q1 2020    

 LAMU-LSU indsender status på handlingsplaner til APV-
følgegruppen 

LAMU-LSU  

 FAMU-FSU drøfter status på opmærksomhedspunkter (jf. mødet 
7/10-2019) mhp. på evt. fakultetsindsats  

 Opmærksomhed på, om initiativerne fra 
handleplanerne har virket efter hensigten 

 


