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Dagsorden:
Ad 1) Velkommen v/John E.
John bød velkommen til Jens Erik Mogensen og Peter Wedel Bay.
Ad 2)

Gennemgang af hovedpointerne i instituttets fysiske og psykiske APV 2012 og planlagte indsatser v/John E. og Pearl.
(Se mail af 14. december fra Pearl Gardner Bearden med hovedpointer og planlagte indsatser).
Hovedproblemerne, der er nævnt i mailen af 14. december, er stort
set de samme punkter som JEM og PWB fremhævede.
Et ekstra opmærksomhedspunkt er dog fokus på mere anerkendelse
og ros til Ph.d.’erne.
Problemet, med rygning ved hovedindgangen til bygningen, vil
blive behandlet på fakultetsniveau.
Der kom et par forslag om, at institutlederen har en samtale med
ph.d.erne i slutningen af deres ansættelse med henblik på deres videre karriere, samt at der bliver lavet en postdoc politik: Hvordan
bliver man postdoc?
René Rasmussen vil holde et møde med HVIP om forskningstid,
Institutråd og om at vise ph.d.erne anerkendelse.

Ad 3)

Koordinering af indsatser på de enkelte institutter og eventuelle fælles tiltag igangsat fra fakultetsniveauet. Orientering
v/Jens Erik Mogensen og Peter Wedel Bay og derefter drøftelse
v/alle.
Der var 3 formål med besøget:
1. Læsevejledning af APV-resultaterne
2. Sikre at der bliver arbejdet videre på institutterne
3. Sørge for den videre proces
I forhold til det psykiske arbejdsmiljø var der et par punkter der gik
igen på alle institutter:
 Tidsmangel
 Manglende transparens. Hvor træffes beslutningerne?
Vedrørende det fysiske arbejdsmiljø er det støjen, der er et fælles
problem på alle institutter.
I APV’en for både Faktultetsservice og institutterne var der enkelte
tilfælde af sexchikane, mobning og trusler om vold.
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For at kunne gøre noget, er det dog helt nødvendigt at de personer,
der oplever eller har oplevet krænkende adfærd, henvender
sig; enten til deres tillidsrepræsentant, deres leder eller til fakultetets HR- og personalechef Hanne Møller. Eller fortæller det til en
kollega, som i fortrolighed kan bære oplysningerne videre.
Jens Erik og Peter fremhævede med fornøjelse, at INSS har en
overgennemsnitslig positiv APV i forhold til andre institutter.

Ad 4)

Næste skridt på INSS v/John E. og Pearl.
I løbet af maj skal instituttet sende en handleplan til FAMU.
Pearl udfylder skemaet og efterfølgende sendes til godkendelse i
SU før det udsendes til alle.

Ad 5)

Eventuelt.
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