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Sted: WP19, 3. sal, lokale 402 

Referent: Anne-Marie C. Poulsen 

 

Punkter:  

 

  

1. Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

Godkendt 

2. APV og Trivselsmåling 

2018 

v. MM/BDS 

Drøftelse med Fakultetsarbejdsmiljøudvalg, jf. dagsorden for 

Fakultetsarbejdsmiljøudvalgs møde d.d. 

3. Strateginotat vedr. karri-

ere- og kompetenceudvik-

ling for TAP 

v. BDS 

Der var nedsat en arbejdsgruppe med Thomas Vind, som for-

mand, notatet er resultatet af arbejdsgruppens arbejde. 

Der bliver skrevet en Pixie-udgave af notatet til TAP’ernes 

brug. Ønsket er at SDU er en attraktiv arbejdsplads for 

TAP, derfor vigtigt med en strategi for videreuddannelse af 

TAP medarbejderne samt penge til det. 

4. TAP-ansættelser på Sund 

v. Katrine Lehmann 

Resultatet fra den nedsatte projektgruppe blev præsenteret. 

Materialet er bearbejdet således at det er meget praktisk an-

vendeligt, som en nyttig værktøjskasse. Det er lagt på Share-

point, links fra fakultets side føre dertil. 

5. REHPA Reorganisering af REHPA, Videncenter for Rehabilitering og 

Palliation  

REHPA blev i sin tid fusioneret til SDU, nu ønskes 

REHPA overdraget til OUH. Medarbejderne flyttes 

dermed fra SDU til OUH ifølge plan. Sagen skal gå 

via SU, HSU og bestyrelsen. 



 

 Side 2 

Ingen bemærkninger til processen fra SU-SUND.  

 

6. Regler og praksis for 

flexordning i Fakultetsse-

kretariat 

v. MM 

Fleksreglerne blev godkendt 

7. Oversigt over MUS Drøftelse af formen på MUS. Det er svært at fastholde kvalite-

ten i samtalen over tid og efter flere samtaler. Samtalen kræ-

ver noget af begge parter, derfor er forberedelsen vigtig. Mu-

ligvis behov for forbedringer og fornyelse. 

Stress problemer blev bragt frem, og vil indgå i en senere 

dræftelse. 

8. Evt. Krise – akut psykolog – ved frygtelige begivenheder. 

 

 

 

Ole Skøtt   Birgitte Damby Sørensen 

Formand   Næstformand 

 

 

 

 

 


