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Den 7. november 2012, kl. 14.00 – 17.00 
Sted: Aarhus, bygning 1431, lokale 021-023 
 
Deltagere: Brian Bech Nielsen (BBN), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Niels Kroer (NKR), Bo 
Riemann (BRI), Thomas Skjødeberg Toftegaard (TST), Erik Steen Kristensen (ESK), Michelle 
Williams (MIW), Niels O. Nygaard (NY), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Lars H. Andersen 
(LHA), Søren Bom Nielsen (SBN), Ib Johannsen (IBJ), Kurt Jensen (KJ), Henrik Bindslev 
(HEBI), Jes Madsen (JESM), Tom V. Madsen (TVM), Kurt Nielsen (KNI), Jørgen B. Jespersen 
(JOJE), Conni Simonsen, Hanne Bach Clausen (HBC), Marianne F. Løyche (MFL), Jens Chr. Pe-
dersen (JCP), Jens D. Holbech (JDH), Niels Damgaard Hansen (NDH), Charlotte Sand (CS) 
Afbud: Niels Chr. Nielsen 

 
 

DAGSORDEN 
 

REFERAT

                              1.   Opfølgning 
          a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 
                                     b. Opfølgning på FSU-møde 
                                     c. Opfølgning på Akademisk Råd (bilag) 
                               2.  Godkendelse af dagsorden og referat 
                               3.  Personale 
                               4.  Økonomi  
                               5.  Gymnasierettede aktiviteter v. Jens Holbech (bilag)   
                               6.  CDIO konceptet (oplæg v. Jens Bennedsen, CDL) 

7.  Nyt fra prodekanerne  
 a. Frafaldsrapporten v. TVM (bilag) 
                               8.  Mødeform og mødedatoer for 2013 (bilag) 
                                     a. Ledelsesseminar på ST 
                               9.  Meddelelser (bilag) 
                                     a. Høring om AU strategi 
                                     b. Rektors juletale 
                                     c. AU Library 
                              10. Evt. 

                                      
 
Ad. 1. Opfølgning 
a. Opfølgning på rullende to-do liste 

Rullende to-do liste var udsendt inden mødet. Der var ingen bemærkninger til listen. 
 
b. Opfølgning på FSU-møde den 24. oktober 2012 

BBN oplyste, at så snart der foreligger et godkendt referat fra FSU mødet den 24. okt. 
2012 bliver det sendt til institutlederne. 
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c. Opfølgning på møde i Akademisk Råd  

Referat fra møde i Akademisk Råd den 5. september 2012 var udsendt. Der var ingen 
kommentarer til referatet.  
 
BBN orienterede om, at der har været afholdt et ekstraordinært møde i Akademisk 
Råd den 17. oktober 2012 mhp. en drøftelse af høringssvar vedr. Idékata-
log/debatoplæg fra Arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige vilkår for forskerne på ST. 
Referat fra mødet bliver sendt til institutlederne, så snart det foreligger. 
 
BBN skitserede kort hovedkonklusionerne fra hhv. mødet i FSU og det ekstraordinæ-
re møde i Akademisk Råd.  
 
FSU: 
 Lønforhandlinger 

 BBN har meldt ud til medlemmerne af FSU, at forhandlingsretten er uddele-
geret til institutlederne. BBN har samtidig præciseret, at der ikke kommer en 
central udmelding om fordelingen mellem hhv. engangsvederlag og kvalifika-
tionsvederlag ift. den samlede ramme 

 
 MUS-Konceptet  

 Et fælles MUS-koncept for AU bliver sat i høring den 18. december 2012 på 
HSU.  
Der skal afgives høringsvar fra FSU og LSU senest d. 28. februar 2013 
Høringen i FSU og LSU er afgørende for kvalificeringen af MUS-konceptet. 
FSU skulle derfor beslutte, hvordan tilrettelæggelsen og gennemførelsen af 
hørings-processen skal være på ST, med inddragelse af alle LSU.  
FSU besluttede: 

• Høringen drøftes på det kommende ordinære FSU møde den 23. jan. 
2013 og på LSU møderne efterfølgende.  

• Høringssvar sendes direkte til AU HR fra FSU/LSU senest 28. feb. 
2013. 

 
 Kørselsbemyndigelse 

Forud for FSU mødet var der fremsat spørgsmål til reglerne om kørselsbe-
myndigelse til høj takst – særligt 2000 km grænsen. BBN præciserede over 
for FSU, at da de officielle regler vedr. kørselsbemyndigelse er besluttet af 
HSU i april 2012, kan en ændring af reglerne kun ske gennem HSU. Det bety-
der, at hvis B-siden ønsker reglerne ændret, skal spørgsmålet forelægges 
HSU. 
 

 Arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige vilkår for forskerne på ST 
BBN orienterede om, at der havde været en konstruktiv drøftelse af udkast til 
høringssvar på FSU-mødet med gode pointer. 
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Høringssvar fra FSU-B siden til idekatalog om sammenlignelige arbejdsvilkår 
på ST fremhæver 3 konkrete problemstillinger: 

• Konkurrencevilkår i forbindelse med ekstern finansiering.  
• Sikkerhed i ansættelsen.  
• Karriereforløb. 

 
 Ekstraordinært møde i Akademisk Råd den 17. oktober 2012 

Input til høringssvar til Idekatalog fra arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige 
vilkår for forskerne på ST blev drøftet. BBN understregede, at der var enighed 
i Akademisk Råd i forbindelse med drøftelserne. 

 
Ad. 2. Godkendelse af dagsorden og referat 
Referatet fra institutledermødet den 17. oktober 2012 blev godkendt uden bemærk-
ninger.  
 
Ad. 3. Personale 
BBN orienterede om status i forhold til den psykiske arbejdspladsvurdering (APV), 
som er igangsat den 1. november 2012 med en spørgeskemaundersøgelse på hele AU. 
BBN understregede, at det er vigtigt, at institut- og centerlederne opfordrer til, at alle 
medarbejdere bruger tid på at besvare spørgeskemaet, så der opnås et så retvisende 
billede af trivslen på ST som overhovedet mulig. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt for al-
le. Institutlederne roste skrivelsen fra AU-HR, der fulgte med spørgeskemaet. 
 
Processen er herefter, at alle ledere og medarbejdere vil modtage resultaterne i en 
rapport for hvert hovedområde i slutningen af februar 2013. 
 
Den efterfølgende opfølgning sker i samarbejde mellem ST’s øverste ledelse, samar-
bejds- og arbejdsmiljøorganisationerne, samt AU HR. Opfølgningen foregår på insti-
tut/område-, hovedområde- og organisationsniveau. 
 
Opfølgningen sker via en følgegruppe, som består af: 

• 2 repræsentanter fra FAMU B-siden:  
• 2 repræsentanter fra FSU B-siden: Jens Barfod og Birgitta R. Knudsen 
• 2 repræsentanter fra FSU A-siden: Morten Dam Rasmussen (formand for 

gruppen) og institutleder Klaus Lønne Ingvartsen. 
Sekretariatsbetjeningen: AU-HR og dekansekretariatet. 
 
Ad. 4. Økonomi 
BBN orienterede om, at der pt. pågår en proces omkring budget 2013, og at han i den 
forbindelse holder budgetmøde med hvert institut. 
 
Ad. 5. Gymnasierettede aktiviteter  
Der var inden mødet udsendt bilag i form af en indstilling og et diskussionsoplæg. 
BBN bad Jens Holbech om at introducere punktet. JH pointerede, at institutterne i 
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dag bruger mange ressourcer på de forskellige gymnasierettede aktiviteter. Derfor er 
det vigtigt at få en diskussion af bl.a., hvilke aktiviteter der virker, og hvilke der ikke 
virker med henblik på at kunne foretage en prioritering. Det bør også drøftes, om 
kvaliteten i de forskellige tiltag er i orden, eller om indsatsen kan kvalificeres yderli-
gere, så vi fremstår mere professionelle. 
 
Der var enighed om: 

• en ny organisering af de gymnasierettede aktiviteter ved ST. Institutlederne po-
interede, at reorganiseringen også skal omfatte aktiviteter rettet mod grund-
skolen.  

• at der nedsættes en koordineringsgruppe med repræsentanter fra institutterne 
og institutlignende centre. Gruppen refererer til daglig til prodekanen for ud-
dannelse. Institutterne melder navn på rep. til koordineringsgruppen til JH se-
nest den 22. november 2012. 

• at der etableres en fælles fakultetspulje per 1. januar 2013 fra hvilken institut-
terne – ud fra fælles strategiske retningslinjer – får dækket lønudgifter til de af 
deres studerende, der bidrager til aktiviteterne. Fordelingen og prioriteringen 
af midler varetages af koordineringsgruppen. 

 
Ad. 6. CDIO konceptet 
Jens Bennedsen, centerleder for CDL (CDIO Development Lab.), orienterede om 
CDIO konceptet. Slides er efterfølgende udsendt.   
 
Det blev drøftet, om de værktøjer, der anvendes i relation til CDIO, også kan bruges 
på de øvrige uddannelser på ST og ikke alene ift. ingeniøruddannelserne. Der var 
enighed om, at institutlederne vil støtte op omkring, at ST begynder at anvende nogle 
af værktøjerne fx omkring kompetenceprofiler. Der vil være en sum af fælles kompe-
tencer og derudover faglige kompetencer knyttet til den enkelte uddannelse. TVM 
orienterede om, at JB er inviteret til et møde den 3. december 2012 med de uddan-
nelsesansvarlige på ST for at orientere om CDIO.   
 
Ad. 7. Nyt fra prodekanerne 
a. Frafaldsrapporten v. TVM 

TVM orienterede kort om Frafaldsrapporten 2012. Det blev besluttet, at der kommer 
et oplæg på et institutledermøde i foråret 2013, som inddrager yderligere statistik. 
Oplægget skal kobles med det arbejde, der foregår i analysegruppen vedr. optagel-
se/rekruttering. 
 
Ad. 8. Mødeform og mødedatoer for 2013 
Ny revideret mødeplan for 2013 var udsendt som bilag. Institutledermøderne bliver 
fremadrettet skiftevis af hhv. 2½ og 3 timers varighed. Mødeplanen for 2013 er ende-
lig og indeholder nu både en oversigt over de ”almindelige” og de ”private” institutle-
dermøder. 
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I forhold til planlægningen af institutledermøder, hvor der efterfølgende er et privat 
institutledermøde, har dekanatet et ønske om, at rækkefølgen - i det omfang det er 
muligt - fremadrettet bliver således: 
Kl. 10.00 – 12.30 Ordinært institutledermøde 
Kl. 12.30 – 13.00 Frokost 
Kl. 13.00 – 14.00 Rundvisning 
Herefter privat institutledermøde 
 
Der er på mødeplanen for 2013 afsat 90 minutter til frokost og rundvisning og 90 
minutter til ”private” institutledermøder. 
 
Ad. 8. Ledelsesseminar på ST 
BBN præsenterede kort en ide om at arrangere et Ledelsesseminar på ST i foråret 
2013 med deltagelse af prodekan- og institutlederkredsen. 
 
Formålet med seminaret vil være at skabe større sammenhængskraft og tydeliggø-
re/drøfte prodekanernes rolle samt orientere om, hvad der foregår i båndene. Det er 
tanken at institutlederne skal bidrage til at definere programmet  
 
Der var tilslutning til at arrangere et Ledelsesseminar. Der blev nedsat en arbejds-
gruppe med følgende repræsentanter: Lars Henrik Andersen, Klaus Lønne Ingvartsen 
og Niels Kroer, samt Tom Vindbæk Madsen som repræsentant fra dekanatet. 
 
Arbejdsgruppen er modtagelig for gode forslag i forhold til planlægningen af Ledel-
sesminaret. Det blev besluttet, at arbejdsgruppen udarbejder et forslag til program og 
i samarbejde med dekansekretariatet kommer med forslag til dato for afholdelse af 
Ledelsesseminaret. Arbejdsgruppens forslag til program vil blive forelagt på et senere 
institutledermøde. 
 
Ad. 9. Meddelelser 
Der var følgende bemærkninger til de i bilaget beskrevne meddelelsespunkter:  
 
Rektors juletale 
BBN præciserede, at institut- og centerlederne skal overvære rektors juletale, og at vi-
ceinstitutlederne også er velkomne til at deltage.  
 
Høring om AU strategi  
Det er planen, at AU´s samlede strategi skal forelægges bestyrelsen på mødet den 27. 
februar 2013. Et udkast til strategi vil blive sendt til høring i relevante organer på ho-
vedområderne inden forelæggelse for bestyrelsen. AU strategien kommer forventelig i 
høring den 15. november 2012 med svarfrist den 14. december 2012. 
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Ad. 10. Evt.  
EØJ orienterede om status i forhold til arbejdsgruppen vedr. sammenlignelige vilkår 
for forskere ved ST. Der er indkommet høringssvar, og arbejdsgruppen har besluttet 
at udskyde processen, så gruppen kan nå at gennemarbejde de indkomne kommenta-
rer. Dialog er vigtig fremfor konklusion. Derfor vil der blive afholdt et dialogmøde på 
hvert institut, hvor 2 medlemmer af arbejdsgruppen vil mødes med repræsentanter 
fra instituttet. Institutlederne vil få tilsendt en redigeret tids- og procesplan for grup-
pens videre arbejde. 
 
Institutlederne pointerede, at der fortsat er en del ting der ikke virker på it-siden, fx 
er internetforbindelsen flere steder meget langsom; der er problemer med nye e-
mailadresser mv. BBN opfordrede til, at sådanne problemer indrapporteres til NDH, 
som herefter sørger for at bringe problematikken videre til rette vedkommende. 


