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Institut for Kunst og Kulturvidenskab - TAP-gruppen
Oprettet: 19-03-2013

Titel
Arbejdspladskultur, kollegarolle og omgangstone

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Psykiske forhold - Forhold
til kollegaer

Ansvarlig leder
Gyrd Foss

Tovholder
Gitte Stigsby

Problembeskrivelse
Vi savner at få en bedre arbejdspladskultur, hvor vi har respekt for hinandens forskelligheder,
(kollegaroller) og få ændret på en omgangstone der til tider kan være lidt hård. Underlæggende har vi
også behov for afklarende diskussioner om grænser mellem arbejds- og privatsfæren i forhold til daglige
konflikter og konflikthåndtering.

Problem årsag
Opdeling i forskellige teams, hvor leder er mere knyttet til et team, derved opstår der en misundelse og
en forestilling om at nogen medarbejdere forfordeles eller får vigtig information som de to andre teams
ikke får. Variende opfattelser af private og arbejdsrelaterede spørgsmål.

Risikoniveau (før løsning)
Risiko kan ikke tolereres (9/9)

Løsningsbeskrivelse
Arbejdsmiljøgruppen har henvendt sig til konsulent Peter Wedel Bay, som har været med i udredningen
af problemet. Vi har bedt ham om at tage fat i eks. Prescriba - med en forventning om at det skal
umyndige sig i besøg fra en erhvervskonsulent der kan hjælpe os med at blive bedre til at håntere dette
problem.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline
30-06-2013

Økonomi

Evt. noter

Kontrol og evaluering

Risikoniveau (efter løsning)

Evt. afsluttende bemærkninger

1



Status - Aktiv

ID: 96197507
Niveau: Institut for Kunst og Kulturvidenskab - TAP-gruppen
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Institut for Kunst og Kulturvidenskab - TAP-gruppen
Oprettet: 19-03-2013

Titel
Konfliktårsager samt konflikthåntering

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Psykiske forhold - Andet

Ansvarlig leder
Gyrd Foss

Tovholder
Gitte Stigsby

Problembeskrivelse
Håndtering af konflikter. Leder der undlader at indgå i kollegiale konflikter.

Problem årsag
Forskellig opfattelse af hvornår noget er en konflikt, og hvornår en leder skal blande sig i en konflikt.

Risikoniveau (før løsning)
Risiko kan ikke tolereres (9/9)

Løsningsbeskrivelse
Vi har i første omgang haft arbejdsmiljøkonsulent Peter Wedel Bay på besøg hvor han havde samlet
hele TAP-gruppen for at udrede hvad der lå til grund for den negative besvarelse i APV'en. Efterfølgende
har TAP-gruppen været inddelt i mindre grupper sammen med administrator , her har vi fået snakket
om hvordan vi hver især oplever konflikter. På baggrund af de møder der er afholdt er det blevet
besluttet at vi skal have en erhvervskonsulent evt. fra Prescriba til at hjælpe os med at håntere
konflikter fremover.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline
30-06-2013

Økonomi

Evt. noter

Kontrol og evaluering

Risikoniveau (efter løsning)

Evt. afsluttende bemærkninger

Status - Aktiv
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Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Oprettet: 16-04-2013

Titel
Samarbejde og ledelsesstruktur

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Psykiske forhold - Forhold
til kollegaer

Ansvarlig leder
Mette Sandbye

Tovholder
Mette Sandbye

Problembeskrivelse
Afdelingernes interne og eksterne samarbejde og mødekultur samt mangel på gensidig anerkendelse og
ideudveksling indenfor afdelingerne/enhederne, samt uklarhed om beslutningsprocedurer og manglende
involvering af medarbejderne i beslutninger, som påvirker dem.

Problem årsag
Ansvaret for indkaldelsen og ledelsen af møder på de enkelte afdelinger har ikke været tydeligt placeret,
og den præcise grænsedragning imellem opgaver udført i forbindelse med besiddelsen af kollegiale
tillidshverv og opgaver udført efter delegation fra ledelsen har været utydelig. Dette har medført, at der
ikke altid er blevet afholdt regelmæssige møder for afdelingernes personale, og når det er sket har
formålet til tider været uklart. Da ansvaret for spredning af information om beslutninger og udviklinger i
studiemæssige forhold har været indlejret i dette system, er denne ikke altid sket tilfredsstillende.

Risikoniveau (før løsning)
Alvorlig risiko (6/9)

Løsningsbeskrivelse

4



Handleplanen indeholder syv delelementer, som adresserer forskellige sider af problematikken.
•Fra 2013 indføres en ny studienævnsstruktur, som skiller de udøvende ledelsesmæssige funktioner på
afdelingen fra den demokratiske kollegiale repræsentation. I den forbindelse systematiseres arbejdet i
afdelingernes fagudvalg, således at beslutninger tages ud fra fælles retningslinjer, og der føres referat
fra alle møder. Hermed øges gennemskueligheden i det system, der træffer beslutninger med
konsekvenser for medarbejdernes arbejde med uddannelsesmæssige forhold. Det præciseres, at det er
afdelingens SN-medlem, der står for at indkalde til og mødelede afdelingsmøder om studiemæssige
anliggender.
•Instituttets forskningsudvalg reorganiserer sig ligeledes fra 2013 således, at de fire afdelingers
repræsentanter forpligter sig på at afholde tre fagli-ge arrangementer på afdelingerne i forårssemestret
for at styrke den in-terne faglige dialog og sammenhængskraft på afdelinger. På baggrund af
erfaringerne hermed vil Forskningsudvalget evaluere mødernes form og sekvens med henblik på at
træffe beslutning om fremtidige retningslinjer.
•Det lokale Samarbejdsudvalg udarbejder i foråret 2013 til brug for alle medarbejdere et stående papir,
som beskriver instituttets organisation og giver overblik over de enkelte udvalgs sammensætning og
kommissorium.
•I foråret 2013 deltager alle medarbejdere, som har ledelsesansvar eller besidder tillidsposter, som
medfører ansvaret for mødeafholdelse, i et kursus i god og effektiv mødeledelse og -facilitering. Det er
håbet, at dette medfører mere fokuserede og bedre ledede møder.
•Studielederen vil meddele vigtige beslutninger og udviklinger på det stu-diemæssige område igennem
instituttets elektroniske nyhedsbrev, som udkommer hver anden uge, således at medarbejderne
konstant kan være opdaterede på ændringer i forhold, som kan påvirke deres arbejde.
•Alle afdelinger vil efter nærmere instruktion fra ledelsen gennemføre en diskussion af den interne
kommunikation og kultur på afdelingen med henblik på at afdække, hvorvidt der eksisterer et problem
med manglende gensidig anerkendelse og samarbejde på de enkelte afdelinger. I det omfang det
skønnes nødvendigt vil ledelsen iværksætte initiativer, der kan afhjælpe eventuelle lokale problemer.
•I efteråret 2013 vil der blive foretaget en evaluering af de tværgående forskningssatsningsområder på
instituttet med henblik på at vurdere, hvordan man fremover bedst muligt videreudvikler det faglige
samarbejde på tværs af instituttets afdelinger.

Med undtagelse af evalueringerne af satsningsområderne skal alle punkterne i handleplanen være
igangsat inden juli 2013. Ved udgangen af 2013 skal handleplanen være gennemført og evalueret.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline
31-12-2013

Økonomi

Evt. noter

Kontrol og evaluering

Risikoniveau (efter løsning)

Evt. afsluttende bemærkninger

Status - Aktiv

ID: 99149085
Niveau: Institut for Kunst og Kulturvidenskab

5



 

 

Københavns Universitet 
Handleplan 

 
 

 
  

 

 

 

Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Oprettet: 16-04-2013

Titel
Stress og tidsmangel for videnskabeligt personale

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Psykiske forhold - Tidspres

Ansvarlig leder
Mette Sandbye

Tovholder
Mette Sandbye

Problembeskrivelse
Stress og tidsmangel for det videnskabelige personale.

Problem årsag
Oplevelsen af konstant at skulle være til rådighed for opfyldelsen af administrative krav, vejledning af
studerende etc. skaber for mange medarbejdere en oplevelse af, at der mangler tid til at varetage sine
forskningsopgaver på en tilfredsstillende måde.

Risikoniveau (før løsning)
Moderat risiko (4/9)

Løsningsbeskrivelse
Løsningsbeskrivelse: I løbet af forårssemestret 2013 vil instituttet gennemføre et trivselsprojekt for det
videnskabelige personale, hvor der blandt andet sættes fokus på organiseringen af den enkelte
medarbejders tid og muligheden for at skabe tilstrækkeligt rum i arbejdsdagen til at forske. Dette
trivselsprojekt skal løbende videreudvikles og resultaterne implementeres på instituttet, men aktuelt er
følgende initiativer fastlagt:
•Der arrangeres en fælles, frivillig skriveuge 21.-24. maj 2013, hvor man arbejder koncentreret på sit
kontor hele dagen og mødes til fælles opsamling og sparring til frokost og sidst på dagen. IKK giver
frokost til de, der er tilmeldt projektet.
•Som et forsøg i foråret 2013 opfordres alle medarbejdere til at vælge en-ten formiddag eller
eftermiddag som mailfri periode, hvor der ikke læses og besvares mails. Der defineres en forventning
om, at mails fra kolleger eller ledelse bliver besvaret i løbet af to arbejdsdage og mails fra stude-rende
inden for en uge.
•Der udarbejdes i løbet af foråret 2013 et idékatalog over muligheder for fordybelse i forbindelse med
indførelse af 14x12 timers-semestret og den konkrete semesterafvikling.
•I løbet af foråret 2013 tilknyttes en coach, som igennem samtaler med medarbejderne kan inspirere til
en mere effektiv organisering af arbejdsdagen.
Deadline: Trivselsprojektet afsluttes inden sommeren 2013 i hvilken forbindelse den fremtidige
indlejring af projektets resultater diskuteres. Der foretages evaluering inden udgangen af 2013.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline

6



31-12-2013

Økonomi

Evt. noter

Kontrol og evaluering

Risikoniveau (efter løsning)

Evt. afsluttende bemærkninger

Status - Aktiv

ID: 99149333
Niveau: Institut for Kunst og Kulturvidenskab
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Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Oprettet: 16-04-2013

Titel
Engelsk i hverdagen

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Psykiske forhold - Information

Ansvarlig leder
Mette Sandbye

Tovholder
Mette Sandbye

Problembeskrivelse
Bevidsthed om anvendelsen af engelsk i den interne kommunikation og succesrig integration af ikke-
dansktalende kolleger.

Problem årsag
Da det langt overvejende flertal af medarbejdere på IKK er dansktalende, er instituttets primære
kommunikationssprog dansk. Det skaber visse vanskeligheder ved ansættelsen af nye medarbejdere
med et andet sprog som modersmål.

Risikoniveau (før løsning)
Alvorlig risiko (6/9)

Løsningsbeskrivelse
Alle nyansatte faste medarbejdere får fremover tilknyttet en mentor, som i det første halve år af
ansættelsen skal hjælpe den nye medarbejder med at skabe overblik over de faste rutiner og kulturen
på instituttet. Hvis den nye medarbejder ikke er dansktalende påhviler det mentoren at videreformidle
de nødvendige meddelelser fra ledelsen og fra kolleger til den nye medarbejder i løbet af det første
halve år, hvorefter medarbejderen forventes at være i stand til at have lært tilstrækkeligt dansk til at
kunne forstå og overskue den skriftlige kommunikation på instituttet. Instituttet støtter nye
medarbejderes aktive forsøg på at lære sig dansk igennem kurser og lignende.

Deadline: Mentorordningen besluttes principielt at indeholde sproglig hjælp fra foråret 2013, hvorefter
den vil gælde for alle nye fastansatte medarbejdere.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline
01-05-2013

Økonomi

Evt. noter

Kontrol og evaluering

8



Praksis er indført, men vi afventer stadig vores første nye udenlandske medarbejder, som skal
integreres på instituttet under den nye praksis.

Risikoniveau (efter løsning)
Risiko kan tolereres (2/9)

Evt. afsluttende bemærkninger

Status - Løst

ID: 99149460
Niveau: Institut for Kunst og Kulturvidenskab
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Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Oprettet: 16-04-2013

Titel
Chikane

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Psykiske forhold - Mobning og chikane

Ansvarlig leder
Mette Sandbye

Tovholder
Mette Sandbye

Problembeskrivelse
Mobning og seksuel chikane.

Problem årsag
Nogle enkelte medarbejdere har i APV’en angivet, at de har oplevet tilfælde af chikane i forbindelse med
deres arbejde.

Risikoniveau (før løsning)
Alvorlig risiko (6/9)

Løsningsbeskrivelse
Det er blevet indskærpet skriftligt overfor alle medarbejdere, at ethvert tilfælde af chikane øjeblikkeligt
skal meldes til institutledelsen eller tillidsrepræsentanten med henblik på en individuel behandling af
hver enkelt sag.

Deadline: Kontakt til medarbejdere blev taget straks efter modtagelsen af APV’en. Alle fremtidige sager
vil blive behandlet øjeblikkeligt.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline
17-04-2013

Økonomi

Evt. noter

Kontrol og evaluering
Handleplanen er gennemført, og der er taget hånd om de få individuelle sager.

Risikoniveau (efter løsning)
Alvorlig risiko (6/9)

Evt. afsluttende bemærkninger

10



Status - Løst

ID: 99149557
Niveau: Institut for Kunst og Kulturvidenskab
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Institut for Kunst og Kulturvidenskab
Oprettet: 16-04-2013

Titel
Dansevidenskab

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Psykiske forhold - Andet

Ansvarlig leder
Mette Sandbye

Tovholder
Michael Eigtved

Problembeskrivelse
Dansevidenskabs synlighed på instituttet

Problem årsag
Dansevidenskab er instituttets mindste fag men har ikke status af småfag. Fagets manglende synlighed
har gjort det svært at tiltrække studerende fra instituttets andre uddannelser, da de forskellige
studiemuligheder ikke altid har været klare for potentielle tilvalgs- eller kandidatstuderende. Der er kun
til-knyttet en HVIP til faget, og denne har hidtil stået meget alene med ansvaret for fagets profilering.

Risikoniveau (før løsning)
Alvorlig risiko (6/9)

Løsningsbeskrivelse
Instituttet vil tage en række tiltag for at profilere Dansevidenskab både overfor instituttets egne
studerende og overfor potentielle udefrakommende studerende:
•Fra foråret 2013 laves forsøgsvis en pr-indsats indeholdende en brochure om tilvalgselementerne i
Dansevidenskab, både som fuld pakke, Åbent Universitet på tomplads og som enkeltelementer.
•Under Åbent Universitet vil snarest muligt blive udbudt et decideret kur-sus i Dansevidenskab.
•Inden udgangen af 2013 diskuteres muligheden for den videre udvikling af Nordic MA in Dance Studies
med henblik på evt. at få uddannelses akkrediteret.

Deadline: Forsøget med profilering af Dansevidenskab overfor instituttets stude-rende kører til
udgangen af 2014, hvor faget fejrer 25-års jubilæum. Herefter evalueres indsatsen med henblik på at
træffe beslutning om fremadrettede initiativer.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline
31-12-2014

Økonomi

Evt. noter

Kontrol og evaluering

12



Risikoniveau (efter løsning)

Evt. afsluttende bemærkninger

Status - Aktiv

ID: 99149618
Niveau: Institut for Kunst og Kulturvidenskab
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Institut for Kunst og Kulturvidenskab - Bygning 21
Oprettet: 30-04-2013

Titel
Opfølgning på fysisk APV 2013

Type
Fysisk APV

Kategori og fokusområde
Fysiske Forhold - Personalefaciliteter

Ansvarlig leder
Gyrd Foss

Tovholder
Gitte Stigsby

Problembeskrivelse
Forskellige tilbagemeldinger angående lokaler, indretning og møbler. Henvisninger til arbejsstillinger,
trækgener og støj

Problem årsag
Diverse årsager beskrevet i fysisk APV

Risikoniveau (før løsning)
Alvorlig risiko (6/9)

Løsningsbeskrivelse
Der oprettes et samlet skema til registrering og prioritering af enkeltstående forhold.
Den fysiske APVs tilbagemeldinger indføjes som de første elementer.
Der afvikles arbejdspladsgennemgang for hver enkelt arbejdsplads 20. - 22. maj 2013
Herefter ordnes og prioriteres de indkomne ønsker, krav og forslag.
Opgaven er afsluttet, når beslutning om anskaffelser er truffet og der er afgivet bestilling på nyt
inventar og andre forbedringer.

Evt. midlertidige forbedringer
Akutte og uopsættelige mangler og forhold er allerede udbedret.

Deadline
15-06-2013

Økonomi
Udregnes i forbindelse med gennemgang.

Evt. noter

Kontrol og evaluering

Risikoniveau (efter løsning)

Evt. afsluttende bemærkninger

14



Status - Aktiv

ID: 99910977
Niveau: Institut for Kunst og Kulturvidenskab - Bygning 21
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Institut for Kunst og Kulturvidenskab - TAP-gruppen
Oprettet: 30-04-2013

Titel
Information, trivsel og møder

Type
Psykisk APV

Kategori og fokusområde
Andre forhold - Planlægning af arbejdsgange

Ansvarlig leder
Gyrd Foss

Tovholder
Gitte Stigsby

Problembeskrivelse
Utilfredshed med mødeudbytte og mødeformer, oplevelse af uensartethed i informationsniveau og
grupperingsdannelser omkring teamstruktur

Problem årsag
Historiske og praktiske forhold har givet nogle bestemte mødeformer og -strukturer, der på nogle
områder skaber ovenstående problemer.

Risikoniveau (før løsning)
Alvorlig risiko (6/9)

Løsningsbeskrivelse
Reform af de fælles møder og eksperimenter med kortere mdøer, andre mødefora og møde anledninger.

Evt. midlertidige forbedringer

Deadline
01-05-2013

Økonomi
gratis

Evt. noter

Kontrol og evaluering

Risikoniveau (efter løsning)

Evt. afsluttende bemærkninger

Status - Overskredet
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