
 

 

HE APV-følgegruppemøde 
 
Mødedato: 9. september 2022, kl. 13.00-14.30 
Mødested: Bygning 1611, lokale 030 + Teams 
Mødeemne: APV 2022 
 
Deltagere: Christian Lindholst (formand), David Kraft, Lone Taulborg, Heidi Kaastrup Müller, Søren 
K. Kjærgaard, Agnete Larsen 
 
Afbud fra: Thomas G. Jensen, Per Højgaard Christensen, 
Sekretær for gruppen: Christoffer Madsen Raben 
 

1. Konkretisering af forslag til handlingsaktiviteter 
Christian Lindholst indledte mødet med at beskrive hvordan følgegruppens forslag skal danne 
grundlag for en drøftelse på FAMU-FSU-fællesmødet d. 29. september, hvor APV-følgegruppen får 
input til det videre arbejde med forslagene til konkrete handlinger på fakultetsniveau, som skal 
understøtte arbejdet med ”fællesskab på tværs af enheder”, ”krænkende adfærd” og ”balance 
mellem tid og opgaver”. 
 
Forud for mødet havde medlemmer af APV-følgegruppen konkretiseret de foreløbige forslag til 
konkrete handlinger, som på mødet blev drøftet i fællesskab.  
 
Fællesskab på tværs af enheder 
Følgegruppen lagde vægt på, at alle forslagene skal skabe værdi for fakultetets medarbejdere, og at 
fællesskabet bl.a. kan dyrkes i kombinerede faglige og sociale sammenhænge, måden hvorpå et 
fælles ’vi’ italesættes på fakultetet m.v.  
 
Balance mellem tid og opgaver 
Følgegruppen udtrykte enighed om, at arbejdet med balancen mellem tid og opgaver ligger på 
institutterne, imellem ledere og medarbejdere. Fakultetet kan understøtte deres arbejde ved 
udvikle nye, eller justere eksisterende, værktøjer.  
 
Krænkende adfærd 
Følgegruppen var enig om, at alle på fakultetet har et ansvar for at komme krænkende adfærd til 
livs. Forslagene relateret til krænkende adfærd har alle til fælles, at de fokuserer på dialogen om 
krænkende adfærd, enten via dialogspil, større fokus i nyhedsbreve, eller lokale dialoger om de 
eksisterende handlingsbeskrivelser for krænkende adfærd, med henblik på opdatering af disse.  
 
På baggrund af drøftelsen af handlingsaktiviteterne, blev det aftalt, at sekretæren for APV-
følgegruppen organiserer forslagene i en oversigt, som sendes til kommentering i følgegruppen, 
inden den tilgår FAMU og FSU forud for drøftelsen d. 29. september. 

 

2. Evaluering af APV 
I tråd med sidste møde, udtrykte følgegruppen tilfredshed med APV-processen indtil nu. Det blev 
besluttet at holde fast i input fra seneste møde, og bede FAMU og FSU om at bidrage til 
evalueringen. Evalueringen underbygges af tilbagemeldinger fra institutternes lokale dialoger om 
APV-processen. 
 

 


