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INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)  
AARHUS UNIVERSITET 

LSAU den 3. maj 2012 kl. 14.00-16.00  
 D219 
 
Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Nina Hvid, Søs Bayer  
Medlemmer B-siden: Charlotte Palludan, Tine Fristrup (afbud), Niels Christian 
Mossfeldt Nickelsen, Mette Greve, Tinne Geiger, Jakob Krause-Jensen 
Tilforordnede: Per Lindblad Johansen, Steen Jessen, Susie Petersson (afbud) 
Desuden: Torben Lademann (pkt.  4a), Lise Skanting (referent)  

GODKENDT 
REFERAT 

 
 

 
1) Præsentation af LSAU (bilag) 

 
Hanne Løngreen bød velkommen til det første møde i LSAU, hvor samar-
bejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget er slået sammen. Deltagerne præ-
senterede sig. 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3) Udkast til forretningsorden (bilag) 
 

Udkastet til forretningsorden er udarbejdet af Aarhus Universitet. Der var 
enighed om at vedtage forretningsordenen med de ændringer, der følger 
af, at samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget er slået sammen. 
 
Charlotte Palludan bemærkede, at der på A-siden ville komme en repræ-
sentant for forskningsprogramlederne. Hun sagde, at dekanen havde un-
derstreget, at forskningsprogramlederne ikke er en del af ledelsesgrup-
pen. I LSAU skal vedkommende derfor sandsynligvis håndtere en loyali-
tetskonflikt. Hanne Løngreen svarede, at det var i den kapacitet, der ville 
komme en repræsentant for forskningsprogramlederne. 
 

4) Orientering og drøftelse 
 

a. Budget 2012 (bilag) 
Torben Lademann præsenterede bilaget og pegede på følgende forhold: 
Afvigelser på 5. mio. kr. til VIP skyldes bortfald af ansættelser på IT og 
Medier samt forsinkelser med nye stillinger, svarende til 2,5 mio. kr. . Der 
manglede budget på energi – det finansieres af mindreforbruget af VIP. 
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Generelt skal det for de senere år bemærkes, at udgifterne til TAP lønnin-
gerne er faldet, fordi de er overført til det administrative center (ACA), at 
taxameterindtægterne er fordoblet fra 2008 til 2012, men at de eksterne 
projektindtægter ligger fast i perioden. Han tilføjede, at der er en ny bud-
getmodel på vej, men den vil først være klar i 2014. 
 
B-siden gav udtryk for, at der er usikkerhed om, hvorvidt stillinger slås 
op, når folk stopper. Per Lindblad Johansen svarede, at budgettet inde-
holdt en fortsættelse af stillinger. Hanne Løngreen gjorde opmærksom 
på, at stillingsopslag besluttes af dekanen, og at der er løbende drøftelser 
om lektoropslag, når adjunkturer løber ud. 
 
Jacob Krause-Jensen foreslog at bruge de sparede midler på at forbedre 
forholdene for DVIP’ere. Søs Bayer svarede, at hun er ved at skaffe sig et 
overblik mhp. bedre vilkår og mere langstrakte ansættelser. Charlotte 
Palludan spurgte, om der var risiko for, at de 2,5 mio.kr. ville blive truk-
ket hjem til fakultetet. 
 
b. Snitflader Institut/Administrativt Center Arts 
B-siden fremhævede, at det er uklart, hvor opgaverne bliver løst, og at der 
mangler information. Nina Hvid svarede, at der har været møder med di-
verse funktionschefer i ACA (Administrationscenter Arts). Der er fundet 
afgrænsninger undtagen for snitfladen til studieadministrationen, hvor 
der udestår afklaringer bl.a. mht. registrering i Tempus fra 1.januar 2013 
vedrørende undervisning og vejledning, kompendier (fra jan 13), master-
uddannelser og ph.d. I princippet er al studieadministration flyttet til 
ACA (Administrations Center Arts). 
 
Det blev drøftet, hvordan Tempus kan bruges strategisk, så der kan plan-
lægges mindst 1 år frem. 
 
c. Institutforum 
Hanne Løngreen refererede til vedtægten fra Aarhus Universitet og til 
mødet den 30. april – begge dele om Institutforum. Dekanen skal god-
kende sammensætningen, som er præsenteret i Nyhedsbrevet den 20. 
april. Hanne Løngreen understregede, at så mange som muligt bør ind-
drages, og at møderne er åbne.  
 
Charlotte Palludan orienterede om, at VIP’erne gerne ser et åbent valg, 
hvor alle kan stille op. LSAU tilsluttede sig. 
 
Det blev foreslået, at det første møde holdes den 15. juni før sommerfe-
sten. 
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d. Procedure vedr. stillingsopslag 
B-siden pegede på, at der er stor usikkerhed mht. opslag af stillinger, især 
i forbindelse med udløb af adjunkturer. Adjunkterne har behov for, at der 
sættes en ramme om forløbet frem mod en stilling og at få viden om pro-
cessen frem mod et job. Hanne Løngreen sagde, at adjunkter naturligvis 
skal vide, om der slås en stilling op indenfor vedkommendes fagområde 
eller ej. 
 
Nina Hvid orienterede om, at ACA er ved at udarbejde en skabelon for 
stillingsopslag.  

 
e. Referenceforhold for institutansatte uden for sekretariatet 
B-siden pegede på, at der for TAP’ernes vedkommende er usikkerhed om, 
hvem man skal til MUS med, hvem man skal drøfte løn med mv., da nogle 
er projektansatte – andre er ansatte på instituttet men aflønnet af ekster-
ne midler. 
 
Hanne Løngreen sagde, at de er ansat på instituttet, men at hun som le-
der kan uddelegere til lokale chefer. 
 
f. Afvikling af MUS-samtaler 
Hanne Løngreen orienterede om, at der fra foråret 2013 ville komme et 
fælles koncept for MUS-samtaler. De varslede MUS-samtaler for TAP’er 
vil blive gennemført efter det eksisterende koncept. MUS-samtaler med 
VIP’erne afventer, at forskningsprogramlederne falder på plads. Charlotte 
Palludan spurgte om, Hanne Løngreen fortsat imødekom ønsker om 
MUS-samtaler. Hanne Løngreen bekræftede, at hun tog MUS-samtaler 
med adjunkter og ph.d.-studerende. 

 
5) Arbejdsmiljø 

 
a. Etablering af nye arbejdsmiljøgrupper 
Der er to arbejdsmiljøgrupper på IUP – Campus Emdrup. En af de første 
opgaver bliver at behandle resultaterne af den fysiske APV. Til efteråret 
følger der en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø. 
 
Per Lindblad Johansen foreslog, at alle arbejdsmiljøgrupper på Campus 
Emdrup mødes regelmæssigt. 
 
Hanne Løngreen ville indkalde arbejdsmiljøgrupperne på instituttet til 
behandling af den fysiske APV, så snart resultaterne foreligger. 
 

6) Information til og fra HSU og FSU (bilag) 
Der var ingen bemærkninger til det udsendte bilag. Næste møde i FSU er 
den 22. maj 2012. Mødekalenderen for HSU kendes ikke. 
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7) Eventuelt 

 
B-siden gjorde opmærksom på, at IT ikke vil installere SKYPE til fx vej-
ledning. VIP’erne ønsker mulighed for at kunne linke til hinanden og de 
studerende, så det ikke er nødvendigt at rejse til og fra Aarhus. Der er be-
hov for SKYPE og support af SKYPE. A-siden ville følge op på ønsket. 
 
Det blev drøftet, hvordan personalemøder skal gennemføres. Charlotte 
Palludan foreslog, at de blev organiseret om Institutforum. 
 
Hanne Løngreen erindrede om sommerfesten den 15. juni. 
 

 
 


