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Ekstraordinært møde den 24. februar 2015 kl. 09.30 
Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Bygning 1521, lokale 220 
Møde: Interim SU på Administrationscenter ST 

 

Deltagere:  

A-siden: Niels Damgaard Hansen (Adm.chef), Marianne Aarø-Hansen (Talent), 

Steen Dan Christiansen (IT), Dorthe M. Andersen (HR) 

B-siden: Peter René Kithler (3F), Leif Østergaard (Håndværk DK Metal),  

Erling Hyldig (3F), Kjeld M. Søndergaard (3F Sanitør), Bjørn Vinding Andersen 

(AC), Pernille Leth Stentov (HK), Camilla Mikkelsen (HK), Christina Troelsen (AC), 

Anne Olsen 

Repr. fra LAMU: Susanna Holm Nielsen  

Referent: Maria Blach Nielsen  

Fraværende: John Rothborg Mortensen (PROSA), Bent Lorenzen (Bygning), Lene 

Birksø Bødskov (HK), 

 

Referat 

 

Interim SU på Administrationscenter Science and Technology 

 

1. Orientering 
Vedrørende budget som blev drøftet på seneste møde, så er der sket en fejl i det 

angivne tal. Budgettet for AU Library skal fratrækkes det samlede tal. 

2. Næste møde  
Afholdes om 1 måneds tid, før den 19.marts. 

 

 

3. Evaluering af samarbejdsstrukturen 
 

Tema 1: Samarbejdet mellem de forskellige niveauer i samarbejdsstruk-

turen samt samarbejdet mellem de forskellige indflydelsesorganer på 

tværs 

- Behov for relevant information fra LSU’er på institutterne.  

- Forslag: LSU har en forpligtelse til at holde sig orienteret om relevante emner 

fra institutternes LSU.  

- Forslag: LSU-partnermodel 

- Ønske om mere bottom-up. LSU-møder skal som udgangspunkt placeres før 

ASU og HSU. 

- Tilføje ASU relevante steder i tabellen i evalueringsoplægget. 

- LSU bør også drøfte strategi og målsætninger. Skal ikke forbeholdes ASU 

mm. 

-   

Tema 2: Indflydelsesmulighed 

 Mere bottom-up 
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 Top-down reserveres til krisesituationer. 
 Faglig og geografisk bredde skal sikres. 
 Ønske om på forhånd at modtage en dagsorden for hvad ASU skal diskutere, 

så LSU kan komme med input inden. 

 LSU kan mødes oftere end ASU, hvis nødvendigt. 
 Sikre loop, fx så LSU kan give feedback til de initiativer der sættes i gang. 

  

Tema 3: Kommunikation 
- Bedre struktur/synlighed af referater på hjemmesiden. 
- Gør kolleger opmærksomme på referater 
- Indhente punkter til dagsorden blandt kolleger 
- Inddrage afdelinger/geografier, der ikke er repræsenteret i LSU. 
- Den personlige overlevering er vigtig. 
- Rejsehold, bestående af medlemmer fra LSU, der rejser ud til afdelingsmøder 

i administrationscenteret og drøfter/uddyber emner og politikker fra LSU 
som f.eks. Stresspolitik, MUS, kompetenceudvikling etc..  

- Fællesmøder/workshops for LSU’er på hele fakultetet for at sikre kendskab til 
hinanden og fælles retning. 

- Brush-up: Hvad laver man i et LSU 
- Sikre sammenhæng med LAMU og opgavefordeling, så dobbeltarbejde und-

gås. 
- Kommunikere årshjul til kolleger fx via plancher/fællesmøder. 
-  

  

Tema 4: Tilrettelæggelse af arbejdet i udvalgene 
o Årshjul, fx budgetter, lønforhandling, MUS, … 
o Formøder (invitere TR og suppleanter) 
o Grundig forberedelse af dagsordenen 
o Drøftelse af dagsorden af formand og næstformand 
o Nedsætte undergrupper i LSU, hvis specifikke temaer skal behandles. 

  

  

  

  


