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1. Præsentation af udvalgets medlemmer  
2. Orientering om spørgeskema 2022 

o Spørgsmålene, som er udsendt, er besluttet i den centrale følgegruppe. 
 

3. Orientering om ”gamle” fakultetsspecifikke spørgsmål 
o Der har på det tidligere ST været spørgsmål om arbejdsbelastning og 

samarbejde internt i organisationen. 
 

4. Orientering om tidsplan 
o Tidsplan drøftet. Eventuelle fakultetsspecifikke spørgsmål skal afleve-

res seneste 1. december. 
 

5. Drøftelse af behov for fakultetsspecifikke spørgsmål 
o Jeg oplever, at mulighederne for samarbejde mellem institutter/cen-

tre er blevet bedre (udgår, da det ikke længere er relevant. Det var re-
levant efter problemanalysen i 2014) 

o Jeg oplever, at der er et godt samarbejde om løsning af opgaver mel-
lem fagmiljøerne og det administrative center ved Science and Tech-
nology (udgår, da det ikke længere er relevant. Det var relevant efter 
problemanalysen i 2014) 
 

6. Udarbejdelse af evt. fakultetsspecifikke spørgsmål  
o Jeg oplever, at mit institut/center arbejder med det psykiske arbejds-

miljø på en relevant måde (fortsætter uændret) 
o Jeg oplever, at kravene om ekstern forskningsfinansiering skaber 

usikkerhed, stress og en fragmenteret hverdag for mig (fortsætter 
uændret) 
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o Er det din oplevelse, at du generelt arbejder væsentlig mere end den 
normerede tid (typisk 37 timer om ugen)?  

 Jeg har lyst til at arbejde længere end det aftalte 
 Det er nødvendigt at arbejde længere end det aftalte, hvis jeg 

vil meritere mig tilstrækkeligt 
 Det er ikke muligt at nå mine faste arbejdsopgaver inden for 

den fastsatte arbejdstid 
 Der er ikke andre, som kan overtage mine arbejdsopgaver 
 Jeg oplever, at der er en forventning om, at jeg arbejder læn-

gere end det aftalte 
 Jeg ønsker at beholde mine arbejdsopgaver  

(fortsætter uændret) 
 

o Nye Fakultetsspecifikke spørgsmål: 
Drøftet om der skulle et spørgsmål om fælles identitet på de nye Tech 
fakultet. Overvejelse om dette udsættes til næste APV, hvor relevansen 
forventes at være større. 
 
Nyt spørgsmål: 
Jeg oplever, at de administrative systemer og værktøjer i tilstrækkelig 
grad understøtter mig i mit daglige arbejde. (Dette spørgsmål er iden-
tisk med det der blev stillet i enhedsadministrationen ved sidste APV) 
 
Der er efterspørgsel efter en logbog, hvor man fra den ene APV til den 
anden kan følge udviklingen i spørgsmål, der kommer ind og går ud, 
og med hvilken begrundelser dette sker. 
 

7. Næste møde  
Der skal ikke være flere møder før APV resultatet foreligger. 
 

8. Evt.  
Forslag om at APV-følgegruppen orienterer sig om hvilke metoder/organiseringer 
institutterne bruger til at følge op på APV resultaterne. Dette kan evt. drøftes når 
følgegruppen mødes igen. 


