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INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)  
AARHUS UNIVERSITET 

LSAU den 11. december 2013 kl. 13.00-15.00  
D118 
 
Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Mette Mejlvang,  
Medlemmer B-siden: Charlotte Palludan, Tine Fristrup, Niels Christian 
Mossfeldt Nickelsen (afbud), Mette Greve, Else Thousig, Jakob Krause-Jensen  
Tilforordnede: Per Lindblad Johansen (afbud), Steen Jessen (afbud), Susie 
Petersson (afbud) 
Desuden: Lise Skanting (referent)  

GODKENDT 
REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Meddelelser 
 
Hanne Løngreen henviste til det seneste nyhedsbrev og sagde, at institut-
tets sekretariater i Emdrup og i Aarhus er lukket mellem jul og nytår, at 
Plenum nedlægges og erstattes af en institutside, der er åben for alle. 
Desuden overtager instituttets sekretariat registreringen af timer på pro-
jekter først i 2014 fra økonomi, der er presset. Af samme grund vil der ik-
ke pt. ske omposteringer på delregnskab 1. 
 
Jakob Krause-Jensen sagde, at han havde fået mange mailhenvendelser 
fra kolleger, der føler sig utrygge i den aktuelle situation, da de ikke er i 
faste stillinger (adjunkter og DVIP). Charlotte Palludan understregede, at 
situationen er alvorlig. Hanne Løngreen svarede, at der i den efterfølgen-
de uge ville komme en samlet udmelding om ansættelser til uddannelser, 
og at hun ville forlænge ansættelser, hvor der er behov.  Hun henviste til 
yderligere oplysninger under punktet om budget og regnskab. 
 

3. Instituttets strategi (bilag) 
 
Hanne Løngreen sagde, at hun havde udsendt et oplæg på foranledning af 
Institutforum, som ønskede at drøfte instituttets strategi nærmere. På 
baggrund af de omfattende processer med organisering, besparelser og 
arbejdstidsnormer inviterede hun til synspunkter om, hvorvidt det er an-
svarligt at sætte en proces i gang mhp. strategi for 2013-2020 på nuvæ-
rende tidspunkt.  
 
Jakob Krause-Jensen sagde, at efterspørgslen efter strategi faldt før ud-
meldingen om besparelser. Han anså det for vanskeligt at drøfte visioner 
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samtidig med besparelserne. Tine Fristrup var enig, da strategien lægger 
op til kvalitative tiltag. Hun spurgte om, hvordan kriterier for besparelser 
skal fastlægges. Charlotte Palludan var enig i Hanne Løngreens syns-
punkt og foreslog, at man forholder sig til fakultetets strategi, hvor der 
fastlægges indsatser for institutterne som fx internationalisering af ud-
dannelser og talentpleje.  
 
Jakob Krause-Jensen bemærkede, at arbejdsmiljø er fraværende i fakul-
tetets top 20 liste. Der er udelukkende tale om incitamenter – ikke for-
slag, som vi har lagt vægt på i vores APV. 
 
Charlotte Palludan sagde, at der er behov for udmeldinger fra ledelsen 
om redigering i strategien ud fra den økonomiske situation. 
 
Else Thousig sagde, at det er vigtigt, at vi bliver hørt, hvis der skal beslut-
tes noget. Men pt. er der ikke tid og overskud mentalt. 
 
Hanne Løngreen tilføjede, at implementeringen af en ny struktur er vigtig 
og vil tage tid. Tine Fristrup sagde, at mødet med dekanen dagen før, kun 
havde beskæftiget sig med det overordnede i strukturen. Charlotte Pallu-
dan understregede, at processen om struktur ikke måtte trække unødigt 
ud, fordi der er et stort behov for afklaring. Hanne Løngreen bekræftede, 
at der efter dekanens vedtagelse af en struktur er brug for at drøfte, hvor-
dan strukturen nærmere skal se ud på instituttet. 
 
Hanne Løngreen konkluderede på baggrund af diskussionen, at der ikke 
pt. er overskud til at drøfte strategien, at strategien for instituttet i 2013-
14 er omfattet af fakultetets strategi, og at der ikke herudover er særlige 
ønsker fra IUP. Hun tilføjede, at der i oversigten over strategiprocessen 
var planlagt et fællesmøde med Institutforum om strategien. 
  

4. Høringer 
 
a. Institutstrukturjustering (bilag) 
Charlotte Palludan konstaterede, at høringsforslaget er et ledelsesudspil, 
og at B-siden alene forholder sig til de grundlæggende problemstillinger 
fx om, hvor DVIP hører til, afdelingernes størrelse, masteruddannelserne 
– hvis afdelinger bliver identiske med uddannelsesfagudvalg og hvor 
mange uddannelser man kan være tilknyttet. Når der skal vælges UFU 
forventede hun, at VIPerne inddrages, så de selv beslutter, hvem de tilhø-
rer.  Hun tilføjede, at aflønning af afdelingsledere er uafklaret, at afde-
lingslederne skal have kompetence og et budget, og at den administrative 
support er vigtig. Desuden hænger det ikke sammen, at UFU-lederen er 
valgt af medarbejderne og er lig med afdelingslederen, som er udpeget. 
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Der kunne i stedet stå, at der kan være sammenfald mellem UFU-leder og 
afdelingsleder, og at afdelingsledere er observatører i studienævnet, hvis 
der ikke er sammenfald.  Man kunne også vælge, at studienævnet indstil-
ler, og institutleder udpeger - som med studieleder. Charlotte Palludan 
konstaterede videre, at viceinstitutlederen for forskning bliver overflødig 
med denne struktur, da stillingen er oprettet som led i en anden proces.  
 
Hun refererede til, at B-siden i FSU sender sit høringssvar, ligesom hun 
forventede, at det tilsvarende ville ske i LSAU.  
 
Mette Greve sagde, at det i en tid med nedskæringer er et dårligt signal at 
sende, at der bliver ansat flere ledere. 
 
Hanne Løngreen bekræftede, at B-siden sender eget høringssvar. Hun 
påpegede, at afdelingslederen desuden har mange af studielederens opga-
ver.  
 
LSAU drøftede opgaverne for henholdsvis afdelingsledere og forsknings-
programledere, herunder MUS-samtalerne henholdsvis forskningsudvik-
lingssamtalerne. 
 
Mette Mejlvang sagde, at man kan godt adskille en MUS-samtale og en 
forskningsudviklingssamtale. Jakob Krause-Jensen sagde, at MUS er et 
symbol, og at det ikke handler om MUS som sådan. Han tilføjede, at be-
hovet for at tale med en leder er forskelligt. Hanne Løngreen sagde, at der 
er forskellige erfaringer hos medarbejderne, fordi nogle kommer fra orga-
nisationer, hvor MUS gennemføres årligt – andre kommer fra en anden 
tradition. Charlotte Palludan sagde, at der er behov for at gå til nogen, 
når der er pres på fx ved krav om at undervise på mange uddannelser 
Hanne Løngreen tilføjede, at VIP’ere er udsatte, fordi der er pres på både 
at undervise og at indgå i eksterne projekter. 
 
Tine Fristrup sagde, at funktionsbeskrivelserne skal være tydeligere – li-
gesom forholdet mellem de forskellige niveauer. Charlotte Palludan pe-
gede på, at det i udkastet til afdelingsledernes funktionsbeskrivelser 
fremgår, at de er ansvarlige for seminarer for afdelingen. Det kan konflik-
te med de seminarer, forskningsprogramlederne holder i forhold til fast-
læggelse af mål, strategier mv. 
 
LSAU drøftede, at forskningsprogramlederne er underlagt afdelingsledere 
– selv om forskningsprogrammerne er tværgående.  
Hanne Løngreen sagde, at det er nødvendigt at finde en løsning, der tæn-
ker alle ind og pegede på, at nogle VIP’ere alene forsker og myndigheds-
betjener og derfor ikke underviser. Charlotte Palludan sagde, at man 
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kunne frygte, at disse VIP’eres myndighedsbetjening skal lægges i ram-
mer. Jakob Krause-Jensen sagde, at det er så meget desto vigtigere, at de 
så vil kunne vælge afdeling. Tine Fristrup sagde, at det set ud fra et forsk-
ningsbaseret syn er vigtigt, at forskningen formidles i undervisning. 
 
Mette Mejlvang understregede, at det er vigtigt, hvordan processen tilret-
telægges, og hvordan ledere rekrutteres. Det er en administrativ stilling, 
og der skal der laves en stillingsbeskrivelse Desuden skal der ske en omal-
lokering af administrative ressourcer. Generelt er det et problem, hvis in-
gen vil have stillingerne. Charlotte Palludan har over for dekanen præci-
seret, at forhandling af vilkårene er vigtig. Men det er vanskeligt, da der 
forhandles efter, der er truffet beslutning. Desuden er det – ses fra hendes 
synsvinkel - et problem, at tillidsrepræsentanterne forventes at forhandle, 
når det er en klar personaleledelsesstilling. 
 
LSAU drøftede antallet af afdelinger og en organisering i teams, og der var 
enighed om, at VIP’ere kan undervise i 2-3 uddannelser, så kontinuitet og 
fornyelse sikres. Derimod er fx 8 for mange.  
 
Charlotte Palludan sagde, at mange er pressede. Tine Fristrup efterlyste 
en universitetspædagogisk refleksion over, hvordan uddannelser tilrette-
lægges. Hanne Løngreen sagde, at matrixorganisationer medfører et ko-
ordineringsbehov. Det tager udkastet ikke højde for. Uddannelser er 
kompliceret som matrix, og overblikket ligger alene på den enkelte med-
arbejder. Hun sagde, at man nok ikke kommer til at undervise i mere end 
2-3 uddannelser som primær, sekundær eller tertiær underviser. Tine 
Fristrup sagde, at ressourcer ikke bruges godt nok, når der skal koordine-
res, og at det medfører stress.  
 
LSAU tilsluttede sig et forslag fra Charlotte Palludan om et fællesmøde 
mellem LSAU og UFU-ledere.  
 
Tine Fristrup foreslog, at hver VIP får tilknyttet en PA, der styrer den en-
kelte VIP’ers administrative forhold. Mette Mejlvang sagde, at alle steder 
beskæres administrationen. Charlotte Palludan sagde, at VIP’ere admini-
strerer, selv om det siges, at det skal de skam ikke. 
 

b. EDU-IT (bilag) og c. Strategi for Internationalisering af uddannelser (bi-
lag) 
 
Hanne Løngreen konstaterede, at høringsfristerne er henholdsvis den 23. 
december 2013 og 6. januar 2014, og at der dermed presses mange ting 
ind før jul. 
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Charlotte Palludan sagde, at forslagene ser ufinansierede ud, og at der ik-
ke er behov for en strategi for internationalisering. Tine Fristrup sagde, at 
det er at tale med to tunger, fordi det kræver ressourcer samtidig med, at 
der skal spares. 
 
Hanne Løngreen sagde, at det var vanskeligt at vide, om der overhovedet 
er råd til det, når der mangler et budget – selv om forslagene er sympati-
ske. Hun sagde, at internationaliseringspapiret er meget ambitiøst, og at 
svaret må være, at IUP selv må finde ud af, hvad vi skal prioritere. Hun 
tilføjede, at Hanne Adriansen er instituttets internationale koordinator, 
der skal finde ud af, hvordan instituttet får internationale kontakter. 
 
Jakob Krause-Jensen sagde, at internationalisering skal foregå i fagmiljø-
erne og ikke styres af en central beslutning. 
 
Hanne Løngreen konkluderede, at der udarbejdes korte høringssvar, der 
rundsendes til LSAU. Høringssvarene konstaterer kort, at forslagene er 
spændende, at de kræver ressourcer, men at LSAU ikke afgiver et detalje-
rede svar, da man har hænderne fulde af andre hastende opgaver. Der 
henvises desuden til den psykiske APV. 
 

5. Nedskæringer på AU og 6. Regnskab Arts og budget Insti-
tut (bilag) 
Hanne Løngreen henviste til lederen i seneste nyhedsbrev, hvor det frem-
går, at Arts skal spare 16,8 mio. kr. i 2014 og yderligere 7,5 mio. kr. i 2015 
som følge af rektors udmelding om, at der skal spares i alt 200 mio.kr. på 
AU.  
 
Hanne Løngreen uddelte et bilag fra FSU med et samlet regnskabstal for 
Arts efter 3 kvartaler (FC3 – 2013). Iflg. tabel 1 er der et budgetteret un-
derskud på Arts på 3 mio. kr. Men efter 3 kvartaler er underskuddet på 45 
mio.kr. I procentoversigten ses, at det især er manglende eksterne indtæg-
ter, der er årsagen. Det er ikke ualmindeligt, at eksterne indtægter hentes 
hjem i sidste kvartal. For øjeblikket arbejder økonomi på at få hjemtaget 
bevillingerne – der ved reorganiseringen synes at være faldet mellem to 
stole. Pt. mangler der 20 mio. kr. på IUP på projekter og ydelser i forhold 
til det niveau, der plejer at være på denne tid. 
 
Else Thousig pegede på, at der er skiftet projektnumre pr. 1. april, og at 
oplysninger før denne dato ikke kan trækkes i systemet. Derfor har man 
måttet klare sig med skufferegnskaber. 
 
Tine Fristrup sagde, at der på baggrund af det oplyste ikke var grundlag 
for besparelser, og at det i sidste ende er bestyrelsens ansvar, at økonomi-
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en er i orden. Else Thousig sagde, at det er vigtigt at finde ud af, hvor un-
derskuddet på AU er opstået, så det ikke sker igen. Charlotte Palludan 
sagde, at det sætter tilliden til ledelsen under pres – ud over besparelser-
ne.  Mette Greve spurgte, hvad der ville ske, hvis Arts ikke indhenter 42 
mio. kr. i sidste kvartal. 
 
Hanne Løngreen svarede, at besparelserne så ville blive endnu større  og 
tilføjede, at AUs budget for 2014 først kendes efter bestyrelsens møde den 
18. december. 
 

6. Arbejdstilsynets kommende besøg (bilag) 
 
Hanne Løngreen henviste til bilaget, hvor Arbejdstilsynet har anmeldt til-
syn i villaen i perioden 18. december 2013 – 18. marts 2014 og sagde, at 
arbejdsmiljøgrupperne ville mødes senere samme dag for at planlægge til-
synet nærmere. 
 
Hun understregede, at der kunne komme uanmeldte besøg andre steder 
på Campus Emdrup og sagde, at tilsynet er omtalt i det seneste nyheds-
brev. 
 

7. Eventuelt 
 
Mette Greve foreslog, at instituttets adresse – set i lyset af at receptionen 
nedlægges - ændres til Emdrupvej 115 C fra Tuborgvej 164. Evt. adresse-
ændring vurderes og meldes ud, hvis der træffes beslutning herom. 


