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Til stede: Bjarke Paarup, Jytte Ringtved, Liselotte Malmgart, Marianne 

Schleicher, Henning Høgh, Anne Line Dalsgård, Bente Kejser, Mikkel Pade, 

Anne-Mette Christensen  

Fraværende: Jeppe Büchert Netterstrøm, Erin Wright, Ulrik Lange (Cubion) 

Mødeleder: Louise Søndergaard 

Sekretær: Camilla Dimke 

REFERAT 

I Ulrik Langes fravær overtog Louise Søndergaard posten som mødeleder. Louise 

gennemgik ved mødestart en detaljeret mødeplan. Det blev på mødet fastlagt at APV-

handleplanen sendes til høring hos alle medarbejdere på IKS seneste mandag d. 27. 

maj 2013. Medarbejderne orienteres om den korte svarfrist. Handleplanen præsente-

res offentligt på medarbejdermødet d. 29. Maj 2013, hvorefter den indsendes til de-

kanatet d. 31. Maj 2013.  

 

APV-gruppen besluttede at der udover handleplan på de nuværende indsatsområder 

også skal laves handleforslag for punkterne: undersøgelsesdesign og mobning. Det 

har været problematisk at man ikke kan se hvilke typer problemstillinger der har væ-

ret tale om under mobning og at medarbejdernes kommentarer ikke er tilgængelige 

for gruppen. Derudover skal der på sigt specificeres hvem der har ansvar for hvad i 

processen.  

 

Sekretariatsleder kunne ved mødestart berette at sekretariatsgruppen havde afholdt 

internt APV møde. Mødet handlede primært om interne problemstillinger i relation 

til APV rapporten. Sekretariatsgruppen vil gerne give input til det sociale fællesskab, 

da dette er et større fælles problemfelt på instituttet.  

 

Efter den indledende diskussion fortsatte gruppen med handleplanen. I stedet for at 

arbejde med tidshorisont som først besluttet inddeles handleplanen nu i problem, 

løsning og handling. Skema over mødets drøftelser og forslag er vedhæftet referatet. 

Det blev på mødet besluttet at formand, næstformand og sekretær mødes efterføl-

gende med henblik på at udarbejde et endeligt udkast til en handleplan. Udkastet 

sendes til resten af gruppen torsdag d. 23. maj 2013. 

 

 


