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INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU)  
AARHUS UNIVERSITET 

LSAU den 8. april 2013 kl. 10.00-12.00  
 D219 
 
Medlemmer A-siden: Hanne Løngreen, Nina Hvid, Eva Viala (afbud) 
Medlemmer B-siden: Charlotte Palludan, Tine Fristrup (afbud), Niels Christian 
Mossfeldt Nickelsen (afbud),  Mette  Greve, Else Thousig, Jakob Krause-Jensen (afbud)  
Tilforordnede: Per Lindblad Johansen (afbud), Steen Jessen, Susie Petersson (afbud) 
Desuden: Lise Skanting (referent)  

GODKENDT 
REFERAT 

. 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
Det udsendte udkast til dagsorden fik tilføjet pkt. 2c. Budget 2013 og pkt. 
2d. stillinger. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 
2) Orientering og drøftelse 
 

a. Flytteplaner – status og prioriteringer 
Hanne Løngreen sagde, at arbejdsgruppen under LSAU er tæt på at være 
færdig med et udspil om den overordnede placering. Hun foreslog, at for-
slaget bliver godkendt som første punkt på LSAUs ekstraordinære møde 
om psykisk APV den 17. april. Materialet udsendes med beslutnings-
grundlaget, så snart det er færdigt. 

 
b. Strategi – status 
Hanne Løngreen sagde, at det videre arbejde afventer den nye rektor. I 
Institutforum arbejdes der med trivsel og instituttets identitet i en ar-
bejdsgruppe. Det hænger sammen med den psykiske APV. Charlotte Pal-
ludan spurgte, om der er en deadline for arbejdet. Hanne Løngreen sva-
rede, at der ikke er fastsat en deadline, men at arbejdet formentlig gøres 
færdigt i løbet af efteråret. 

 
c. Budget 2013 
Hanne Løngreen sagde, at der endnu ikke foreligger et budget for insti-
tuttet. Charlotte Palludan sagde, at det er stærkt bekymrende. Hanne 
Løngreen svarede, at hun handler ud fra, at lønbudgettet, annuum og gæ-
steprofessorer er det samme som oprindelig normeret og fastlagt sidste 
år.  
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d. Stillinger 
Hanne Løngreen uddelte en kopi af en til mail til forskningsprogramlede-
re og uddannelsesledere vedr. opslag af stillinger på IUP-Campus Aarhus. 
Hun henviste til, at ca. halvdelen af de studerende tager deres uddannel-
ses dér, og at det derfor er vigtigt, at opbygge et studiemiljø på Campus 
Aarhus. Desuden har det betydning for akkrediteringen af uddannelser, 
der udbydes i Aarhus. 
 
Hanne Løngreen sagde, at der kommer ”en ny bølge” af stillinger om et 
par måneder, herunder lektoropslag, som adjunkter har mulighed for at 
søge.  
 
Charlotte Palludan sagde, at der er positivt, at der kommer stillingsop-
slag. 
 
Hanne Løngreen tilføjede, at de mange stillingsopslag er en stor udfor-
dring for administrationen, og at der vil blive satset på at nedsætte be-
dømmelsesudvalg, så snart stillingerne er slået op for at få en hurtig og 
smidig proces. Bedømmelsesudvalgene skal godkendes af Akademisk Råd 
efter fremsendelse fra HR. Hun tilføjede, at størrelsen af ansættelsesud-
valg samt proceduren, hvis der kun er én ansøger også bør overvejes. 
 
Charlotte Palludan spurgte om det forventede antal stillingsopslag i Em-
drup, som adjunkter kan søge. Mette Greve spurgte, om den ledige stilling 
i sekretariatet bliver genopslået. Hanne Løngreen svarede, at stillingerne 
bliver slået op, hvor der er behov, men at adjunkterne vil få mulighed for 
at ansøge om et lektorat. Nina Hvid svarede, at indholdet af stillingsop-
slaget i sekretariatet pt. overvejes. 

 
3) Arbejdsmiljø 

 
a. Status for arbejdet med Psykisk APV 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe, som har peget på områder, der 
skal arbejdes med. På den baggrund udarbejdes der et udkast til hand-
lingsplan, som behandles på det ekstraordinære LSAU-møde den 17. april. 
 

4) Information til og fra HSU, FSU og FAMU 
Charlotte Palludan sagde, at HSU var blevet udsat i 2 måneder og endnu 
ikke har været afholdt. Hun oplyste endvidere om, at tillidsrepræsentan-
terne på ARTS var indkaldt til et møde med dekanen vedr. opfølgningen 
af APV, institutstruktur mv. Mht. FSU synes der at være uenighed om, 
hvornår handlingsplanerne skal være færdige. En af institutlederne skulle 
have nævnt, at 31. maj er for tidligt. 
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Nina Hvid tilføjede, at det på FSU blev drøftet, om der kunne fås særkørs-
ler for TAP i sekretariaterne henholdsvis TAP knyttet til forskningspro-
grammer. Listerne er fremsendt, og de viser, at TAP knytte til forsknings-
programmer udtrykker stor usikkerhed i forhold til TAP i sekretariaterne, 
da de ofte er afhængige af bevillinger. Det er vigtigt at vide, hvor proble-
merne ligger, hvis der skal tages initiativer. 

 
5) Eventuelt 

Charlotte Palludan sagde, at hun gerne ville orienteres om, hvornår 
forskningstilsynet går i gang. Hanne Løngreen sagde, at det ikke er gået i 
gang, og at hun gerne ville informere om det, når det går i gang.  
 
Charlotte Palludan sagde at arbejdstidsforhandlingerne fortsat er i gang, 
og at dekanen nu vil gå ind i udvalget. Næste møde er 9. april.  
 
Charlotte Palludan spurgte, om der er nyt om viceinstitutleder. Hanne 
Løngreen svarede, at navnet vil blive offentliggjort før sommerferien. 


