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Punkt
1.

Referat
EØJ bød alle velkommen. Formålet med dette møde er, at der fra
centralt hold er blevet opfordret til at udarbejde en APV i forbindelse
med væsentlig ændrede arbejdsforhold under COVID‐19.
Normalt er opfølgningen på den psykiske APV forankret i det lokale
samarbejdsudvalg (LSU), mens det lokale arbejdsmiljøudvalg (LAMU)
tager sig af opfølgningen af den fysiske APV, men her har vi valgt at
samarbejde om dette.
Det der skal tage stilling til er, hvad der skal gøres? Der kan udarbejdes
en slags APV, som så sendes ud til alle på MBG.
På dette link er der forslag til spørgsmål:
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/apv‐om‐hjemmearbejde/

Endvidere blev der diskuteret, hvordan man kan gribe det an, om det
skal være en anonym eller ikke‐anonym APV, mv.
Ulempen ved anonyme svar er, at der ikke kan handles direkte på de
indkomne svar, det er er der mulighed for ved ikke‐anonyme svar.
Der blev også foreslået, at har man problemer i nuværende situation,
kan man i fortrolighed kontakte sin TR, arbejdsmiljørepræsentanterne,
psykologisk rådgivning, sin fortsatte eller EØJ. Man kan evt. lave en liste
over de personer, som det er muligt at henvende sig til på instituttet.

Ansvarlig
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Til slut blev man enig om at en mindre gruppe udarbejder et frivilligt,
ikke‐anonymt spørgeskema, som omhandler begge nedlukningsperioder
med plads til fritekst. Skemaet tilpasses alle grupper af ansatte, så man
kan nøjes med at udfylde den del, der er relevant for en selv.
Der blev nedsat følgende gruppe, som udarbejder et APV‐skema:
Lisbeth (tovholder), Lotte, Birgitta, Ulla, Mette og Magdalena.
Når skemaet er færdigt forelægges det Erik, hvorefter vi igen holder et
fællesmøde inden det sendes ud (evt. Google Docs).

EØJ takkede for bidrag, som kan bruges til en god løsning.
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