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Dagsorden til fælles udvalg Juridisk Institut 

Mødet afholdes fredag den 6. marts 2020 kl. 10.00 i Fib. 4, lok. 1.06. 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden samt opfølgning på referat fra sidste møde (bilag fra sidste møde) 

 

2. TAP flekstidsaftale (bilag den gældende flekstidsaftalt)  

Sagsfremstillling: 

TAP fleksaftalen skal årligt diskuteres i FU. Aftalen skulle have været evalueret i sommeren i 2019, men det 

er den ikke blevet, derfor behandles den nu. 

 

Indstilling:  

FU bedes evaluere, evt. om der er er behov for ændringer til aftale.  

 

3. Arbejdsmiljø: 

 Trivselsundersøgelse (bilag) 

 Sygefravær (gøres rede for mundtligt) 

Sagsfremstilling: 

Trivselsundersøgelse oktober 2019 viser en markant nedgang i trivsel på Juridisk Institut ift 2018 undersø-

gelse. Der ligger naturligvis en masse forklaringer og elementer bagved. Vi har allerede i FU taget hul på 

trivselsdebet, og nu er der endnu mere grund til at give trivsel opmærksomhed. Fælles mail med fokus på 

holdepunkter til at komme videre, er sendt ud til alle ansatte i sidste uge – herunder arbejdsmiljøhandlings-

plan fokus, hvor forskellige personer og udvalg har ansvar, samt advisering om VIP MUS samtaler, samt 

fremhævelse af sekretariatsfokuspunkter: deadlines, flaskehalsproblemer, prioritering, serviceniveau. 

Samtidigt er 2019 sygefraværsstatistik modtaget fra HR – inden mødet søges den kvalificeret hos Arbejds-

miljøsektionen med henblik på fremlæggelse på FU mødet 

 

Indstilling: 

FU’s medlemmer opfordres til at konsultere kollegakreds med henblik på input til diskussion om. Koordine-

ring af problemforståelse, konstruktive initiativer og løsningsforslag. Diskussion deles op ift. strukturproble-

matikker og mere kvalitative udsagn – hvem kan gøre hvad/hvem skal gøre hvad? 

Trivsel vil indgå som emne på institutseminar i maj, hvor der er lavet aftale med UKON om deltagelse – 

UKON er af dekanatet valgt som ledelsessparringspartner i 2020, og Liselotte og Ulla har valgt, at UKON vil 

faciliteter en af seminardagene. https://ukon.dk/, så FU kan bidrage til at sætte dagsorden. 

https://ukon.dk/
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4. Egne interne meddelelser: 

 Arrangementer 

 Personaleforhold 

 Økonomi 

 Referat fra Akademisk Råd 

 

5. Eventuelt 


