
Arbejdsmiljø-
drøftelser

Beskrivelse, 
vurdering og 
prioritering

Dialogbaseret 
kortlægning

Opfølgnings-
møder med AMS

FSU opfølgning på 
arbejdsmiljø-

drøftelser

HAMiU opfølgning 
på arbejdsmiljø-

drøftelser
HandlingsplanerPlanlægningsmøder

FORMÅL
Overblik over indsat-
ser samt kortlægge 
disse. Ingen krav til 
hvordan, men f.eks.: 

• Interviews
• Afdelingsmøder
• Workshops
• Gå en runde
• Spørgeskemaer

INPUT
• Spørgetime*
• Intro-mail i feb
• Gode råd
 Frivillig skabelon
OUTPUT
• Kortlægninger

BEMÆRKNINGER
 Obligatorisk
Metode er frivillig

FORMÅL
Beskrive og prioritere 
indsatsområder ift.:

• Kan de løses straks?
• Vurderes de at væ-

re alvorlige?
• Vurderes de at be-

røre mange?

INPUT
• Se kortlægning

OUTPUT
• Indsatsområder

BEMÆRKNINGER
 Obligatorisk
Metode er frivillig

FORMÅL
Lave handlingsplaner 
for de områder, I ikke 
kan løse straks. 
Handlingsplanerne:

• Skal være konkrete
• Skarpt prioriterede

INPUT
• Spørgetime*
• Intro-mail i marts
• Gode råd
 Fast skabelon
OUTPUT
• Handlingsplaner
• Formidles 
• Sendes til AMS 

senest 30.6
• Følges op løbende
BEMÆRKNINGER
 Obligatorisk
 Fast skabelon, 

som skal benyttes

FORMÅL
Gennemføre den år-
lige arbejdsmiljødrøf-
telse. Her drøftes 
fast:

1. Sidste års mål
2. Fokus fremad
3. Samarbejde
4. Fremtidige mål
5. Øvrige input
6. Nuværende AMiU
7. Kompetenceplan

INPUT
• Spørgetime*
• Intro-mail i maj
• Gode råd
 Fast skabelon
OUTPUT
• Referat
• Formidles 
• Sendes til AMS 

senest 31.8

BEMÆRKNINGER
 Obligatorisk
 Fast skabelon, 

som skal benyttes

FORMÅL
Tale om, hvad der 
fylder samt se på, 
hvordan det ser ud 
fremadrettet

INPUT
• Intro-mail i juni

OUTPUT
• Inspiration 
• Sparring
• Evt. opfølgning på 

handlingsplaner

BEMÆRKNINGER
AMS indkalder til 
mødet. Dagsorden 
planlægges med afd.

FORMÅL
Gensidig inspiration 
og forslag til evt. 
handlingsplaner / 
fremtidige mål på 
tværs af hovedom-
rådet

INPUT
• Intro-mail i aug

OUTPUT
• Referat 
• Formidles 
• Sendes til AMS 

BEMÆRKNINGER
Mødet kan afholdes 
som workshop, FSU-
møde eller andet

FORMÅL
Fokus på strategiske 
indsatser i det kom-
mende års APV-ar-
bejde

INPUT
Intro-mail i sept

OUTPUT
• Referat

BEMÆRKNINGER
Fast punkt på 
HAMiUs efterårs-
møde

Jan Dec

Opstart APV-år APV-proces Arbejdsmiljødrøftelser og opfølgning på APV-handlingsplaner

FORMÅL
Planlægge aktiviteter 
så de rette involve-
res. Her kan f.eks. 
drøftes: 

1. Ændringer - 2021
2. Erfaring - sidste år
3. Tidsplan
4. Roller
5. Behov for støtte

INPUT
• Spørgetime/kickoff
• Intro-mail i jan

 Frivillig skabelon
OUTPUT
• Plan for APV
• Evt. referat
• Mødeindkaldelser

BEMÆRKNINGER
 Ikke obligatorisk

arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk
www.arbejdsmiljoe.aau.dkAPV-processen

Arbejdsmiljøsektionen, oktober 2020
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* Online spørgetimer, faciliteret af Arbejdsmiljøsektionen


