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Dagsorden

Mødet var uden fastlagt uden dagsorden men med APV-proces og generel trivsel som temaer for
mødet.

Referat

LV orienterede om, at der har været afholdt møde i Studieservices arbejdsmiljøgruppe omhandlende
en tilpasset og forenklet APV-proces. Dette er som følge af, at det fra HR er udmeldt, at der skal
køres en tilpasset og forenklet APV-proces på grund af situationen med hjemmearbejde grundet
corona, idet det kan betragtes som et væsentligt indgreb i ens vanlige arbejdsgang. I den
forestående APV-proces er der et meget snævert fokus på hjemmearbejdssituationen og ikke på det
almindelige psykiske arbejdsmiljø mv. ved fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen.
Afdelingerne har fået forholdsvis frie tøjler til at fastlægge processen. Arbejdsmiljøgruppen havde på
den baggrund udarbejdet et udkast til procesplan, som SA-udvalget på mødet blev bedt om at
forholde sig til.
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Første skridt i denne procesplan var udsendelse af et spørgeskema til alle Studieservices
medarbejdere med kort deadline for besvarelse. Besvarelserne af spørgeskemaet vil dernæst kunne
kvalificere dialogen under de områdevise forholdsvis korte APV-skypemøder afholdt i Studieservices
områder. APV-møderne vil efterfølgende skulle munde ud i områdevise handlingsplaner med meget
kort deadline for opfølgning. Endeligt skal besvarelserne og handlingsplanerne behandles i
Studieservices SA-udvalg.
SA-udvalget tilsluttede sig arbejdsmiljøgruppens forslag til proces. SA-udvalget havde forud for
mødet fået mulighed for at se spørgeskemaet, som er udarbejdet ud fra en skabelon udarbejdet af
HR. SA-udvalget havde på den baggrund forslag til tilpasninger, som arbejdsmiljøgruppen ville
arbejde videre med.
Efter dette drøftede SA-udvalget den generelle trivsel i Studieservice som følge af situationen med
hjemmearbejde.
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