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Møde den: 2. oktober 2013, kl. 13.00 – 15.00 

Bygning 1520 – 732. Ny Munkegade 120, 8000 Aarhus C 

Ordinært FSU-møde 

Deltagere: Niels Chr. Nielsen, Olav W. Bertelsen, Erik Østergaard Jensen, Klaus 

Lønne Ingvartsen, Søren Bom Nielsen, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Stig Ravn, 

Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller, Leif Flensborg, Jens Barfod, Jens Bøge-

strand, Kaj Mantzius Hansen (suppleant for Anders Branth Pedersen), Birgitta 

Knudsen, Dorthe M. Andersen, Charlotte Sand, Niels Damgaard. 

Afbud: Anders Branth Pedersen, Bente Olsen og Marianne Fejerskov Løyche. 

 

REFERAT 

1. Kl. 13.00 – 13.10 Præsentation 

 

2. Kl. 13.10 – 13.15: Godkendelse af referat (Bilag 2.a.1) 

 

3. Kl. 13.15 – 13.20: Godkendelse af dagsorden 

 

4. Kl. 13.20 – 13.35: Orientering fra formand og næstformand 

a. Referat fra møde i d. 11. juni HSU 2013 (Bilag 4.a.1)     

b. Status for strategi på ST 

c. Orientering vedr. besøg fra mangfoldighed 

d. Kommunikationsplan for kriterier for varig ansættelse 

e. Advisory board 

 

5. Kl. 13.30 – 13.40: Økonomi 

a. FC 2 (bilag udleveres på mødet) 

 

6. Kl. 13.40 – 14.10: Personale 

a. Evaluering af lønforhandling 2013 (Bilag 6.a.1, 6.a.2) 

b. Status vedr. psykisk APV (Bilag 6.b.1) 

c. Orientering vedr. opsigelse af særlige arbejdstidsaftaler på det tidli-

gere DMU og DJF. (Bilag 6.c.1 eftersendes) 

d. Orientering omkring resultat af høring af MUS koncept (Bilag 

6.d.1) 

 

7. Kl. 14.10 – 14.50: Drøftelse af tenure track og karriereveje (Bilag 

7.a.1, bilag 7.a.2, bilag 7.a.3) 

 

8. Kl. 14.50 – 15.00: Eventuelt  
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AD 1. Kl. 13.00 – 13.10: Velkomst og præsentation  

Dekanen bød velkommen og indledte mødet med en præsentationsrunde. 

 

2. Kl. 13.10 – 13.15: Godkendelse af referat (Bilag 2.a.1) 

Referatet fra FSU mødet 19. juni 2013 blev godkendt. 

 

3. Kl. 13.15 – 13.20: Godkendelse af dagsorden 

Næstformanden ønskede at få tilføjet et ekstrapunkt til dagsordenen om-

kring ligestilling. Punktet blev behandlet under punkt 4.c.   

 

Dekanen orienterede endvidere om to spørgsmål fremsendt af B-side medlem 

Anders Branth Pedersen. Spørgsmålene behandles under henholdsvis pkt. 5 

Økonomi og pkt. 7 Drøftelse af tenure track og karriereveje. 

 

4. Kl. 13.20 – 13.40: Orientering fra formand og næstformand 

 

a. Referat fra møde i HSU d. 11. juni 2013 og 19. september 2013 

(Bilag 4.a.1.) 

Der var ingen kommentarer til referatet fra HSU mødet d. 11. juni 2013. 

 

Da referatet fra HSU mødet d. 19. september 2013 ikke er offentliggjort gen-

nemgik dekanen kort de væsentligste punkter: 

 

 Evaluering af AU’s personalepolitik og SU-struktur 

AU’s personalepolitik fra 2011 og den nye SU-struktur skal begge evalueres 

ved årsskiftet 2013/2014. HSU skal drøftede forslag til en evalueringsproces, 

herunder muligheden for en samlet evaluering. Det blev besluttet, at FSU 

gennemfører en evaluering af arbejdet i eget udvalg. AU HR udarbejder for-

slag til processen. 

 

 Drøftelse af personaleadministrative retningslinjer 

Prøvetid  

HSU blev orienteret om regler for prøvetid for teknisk/administrative medar-

bejdere og chefer på Aarhus Universitet. Opsigelse skal ske med mindst 14 

dages varsel jf. funktionærloven § 2 stk. 5, mens opsigelse fra medarbejderen 

kan ske uden varsel (FUL § 2 stk. 6). Ved intern flytning (indenfor AU’s om-

råde) udløses der ikke fornyet prøvetid. 

 

Repræsentationsudgifter  

HSU blev orienteret om og tilsluttede sig retningslinjerne vedr. repræsentati-

onsudgifter. Hvad der må betales for, med hvilket beløb og hvem der skal af-

holde udgiften  

i forhold til: 

- Gæsteforelæsninger, æresdoktor, afslutning af større udvalgsarbej- 

  de, herunder bedømmelsesudvalg samt faglige arrangementer.  



 

 

    

Side 3/11 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

- Reception i særlige arbejdsmæssige anledninger 

- Forplejning til interne møder 

 

b. Status for strategi på ST 

Dekanen orienterede om, at der har været afholdt ledelsesseminar på Sand-

bjerg den 27. og 28. august 2013. Formålet med seminaret var at prioritere de 

aktiviteter, som hovedområderne og administrationen skal arbejde videre 

med i 2013 og 2014.  

Følgende indsatsområder blev defineret på seminaret: 

 

 Forskning: Rekruttering af forskertalenter og topforskere, forsker-

netværk og forskningssamarbejde og eksterne bevillinger. 

 Uddannelse: Institutionsakkreditering, digitale læringsmiljøer, in-

ternationalisering og interdisciplinære uddannelser.  

 Talentudvikling: Strategiske partnerskaber, ph.d. evalue-

ring og talentforløb.  

 Videnudveksling: Intensivere erhvervssamarbejdet, myndigheds-

betjening og efter- og videreuddannelse.  

 

Dekanerne følger nu op på arbejdet med handleplaner og prioritering af akti-

viteterne med medarbejderne på hovedområderne og i båndene som en del af 

det videre arbejde. På ST arbejdes der videre med implementeringen af insti-

tutternes strategier og den samlede fakultetsstrategi. 

 

Strategiarbejdet skal indgå i en årlig rutine med prioritering af kerneaktivite-

ter, udarbejdelse af handleplaner m.v. med opfølgning i universitetsledelsen 

og orientering af bestyrelsen i løbet af efteråret.  

 

De første implementeringsplaner skal foreligge inden jul. Dekanen pointere-

de, at der skal være overensstemmelse mellem prioriteringen fra seminaret på 

Sandbjerg og fakultetets og institutternes prioriteringer i 2014. Institutterne 

og centrene på ST skal derfor fastlægge konkrete mål og handleplaner for 

2014 med udgangspunkt i deres egne strategiplaner. 

 

Tidsplanen er, at indspil til mål og handleplaner fra institutterne- og centrene 

skal indsendes til dekanen senest 1. november 2013.  

 

c. Orientering vedr. besøg fra mangfoldighed 

Udvalget for mangfoldighed afsluttede deres besøgsrunde på alle hovedområ-

derne med et besøg på ST på institutledermødet den 10. september 2013.  

 

Jo højere i stillingshierarkiet man kigger des færre kvinder findes der. Denne 

tendens bør ændres, da AU ellers går glip af en stor talentmasse. 
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Formanden for udvalget Louise Gade orienterede om de typiske årsager til 

frafaldet. Dette skyldes: 

 manglende karrierevejledning 

 usikkerhed i ansættelsen 

 manglende hjælp til netværksdannelse 

 manglende hjælp i forbindelse med ansøgning af bevillinger 

 manglende work life balance 

 tonen i miljøerne. 

 

Dekanen orienterede FSU om, at følgende mulige initiativer blev drøftet for at 

bryde tendensen.  

 

 Etablering af mentorordning som sikre at de unge får vejledning. Deka-

nen bemærkede, at Universitetsledelsen netop har indført en mentor – 

mentee ordning under navnet ”Styrk Talentet!” 

 Styrkelse af ph.d. vejledere og forskningslederes evner omkring karriere 

afklarende samtaler. Dette kan bl.a. ske ved deltagelse i kurser for lede-

re/vejledere i hvordan en god MUS/vejledningssamtaler gennemføres 

samt udarbejdelse af MUS-guide 

 Hjælp i forbindelse med udlandsophold 

 Arbejde frem mod en kulturændring. 

 

Dekanen orienterede om, at ST allerede har igangsat flere initiativer omkring 

eksempelvis MUS-konceptet, kriterier for varige ansættelser og fastlæggelse 

af Key Performance Indicators som formentligt også vil have en effekt i for-

hold til fastholdelsen af kvinder. Resultaterne af de forskellige initiativer er 

dog endnu ikke synlige. 

 

Dekanen gjorde opmærksom på, at Mangfoldighedsudvalget kommer med et 

udspil på baggrund af deres besøgsrunde på institutterne. 

 

FSU efterlyste en beskrivelse af ST’s politik for barselsrefusion. Der er i 

dag en meget forskellig kønsfordeling på institutterne. Hvis det er den in-

dividuelle fonds- eller bevillingshaver som skal afholde udgifterne til bar-

sel er det en udfordring for de mindre forskningsgrupper. Dekanen var 

enig i, at det er en relevant diskussion og understregede samtidig, at det er 

vigtigt, at ST ikke sætter barrierer op som kan afholde kvinder fra at søge 

ansættelse på ST.  

 

B-siden foreslog, at dekanatet på ST udarbejder et dokument med en langsig-

tet politik for hvordan en løsning kan etableres, så man undgår, at økonomien 

bliver en hindring for ansættelse af personer, der går på barsel samt at refusi-

onen ikke dækker den fulde løn der udbetales. 
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d. Kommunikationsplan for kriterier for varig ansættelse  

Den generelle kommunikation og implementering af kriterier ved varige an-

sættelse, som trådte i kraft d. 1. september 2013, skrider planmæssigt frem.  

Afgørende for processen er, at alle VIP-ansatte får kendskab til de nye kriteri-

er. 

 

Status er, at bedømmelsesskabelonerne er taget i brug pr. 1. september efter 

aftale med ST HR. Arbejdsgruppens formand Kurt Jensen har fremlagt pro-

cessen for HR partnerne på ST og hvad disse betyder for HR i praksis. En re-

vision af vejledningerne der bliver udsendt til bedømmelsesudvalget er påbe-

gyndt. Samarbejdet om revisionen sker mellem ST HR, dekansekretariatet og 

med faglig sparring fra miljøerne. På dekanatmødet i oktober 2013 besluttes 

placeringen af kriterierne på Scitechs hjemmeside. Institutlederne er blevet 

opfordret til at afholde lokale ”gå-hjem-møder”. Kriterierne skal tænkes ind i 

AU-initiativer fx i det nye MUS-koncept mv.  

 

e. Advisory board 

Det første møde i Advisory Board på ST blev afholdt den 15. og 16. august 

2013. Der var en god stemning og livlig debat på mødet, hvor følgende to 

hovedoverskrifter blev drøftet: 

- Elite- og masseuddannelse 

- Strategiske partnerskaber 

 

Medlemmerne bidrog både med egne erfaringer og med tiltag inden for de 

nævnte emner og kom med gode forslag til, hvordan ST kan arbejde videre 

med fx talentspor og etablering af strategiske partnerskaber.  

 

5. Kl. 13.40 – 13.50: Økonomi 

Forecast (FC)2 blev uddelt på mødet og dekanen gennemgik de vigtigste 

aspekter. FC1 er ST’s reviderede budget og referencepunktet i forhold til frem-

tidige FC. FC2 er indmeldt til universitetsledelsen og indeholder en forvær-

ring på tre millioner kr. i forhold til FC1. Dekanen orienterede endvidere om, 

at Universitetsledelsen i øjeblikket arbejder med budget 2014. 

 

B-siden anmodede om, at bilag til økonomipunktet fremover bliver fremsendt 

før FSU mødet. Derved har medlemmerne mulighed for at forberede, hvad de 

ønsker at spørge ind til og vil kunne yde bedre sparring i forhold til ledelsen. 

Dekanen tager dette til overvejelse men understregede, at det hidtil har været 

fast praksis, at økonomi bilagene uddeles på mødet ud fra den betragtning at 

der altid vil være brug for en mundtlig uddybning af tallene.  

 

Dekanen understregede, at han forventer, at institutterne lever op til målsæt-

ningen i de udarbejdede FC og at der pågår en løbende dialog mellem institut-

terne og dekanatet.  
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Et medlem af B-siden nævnte at budgetters punkter ikke er særligt sigende ift. 

hvordan der flyttes penge/hvem der betaler hvad til fællesskabet. Dekanen 

svarede, at det budget der fremlægges for FSU er det samme som bestyrelsen 

får en eventuel uddybning og drøftelse af de enkelte institutters økonomi må 

ske på LSU niveau. 

 

Dekanen henviste som nævnt under pkt. 3 til, at Anders Branth Pedersen har 

indmeldt et spørgsmål omkring rejseafregning indenfor 14-dages fristen og 

baggrunden for fristen. 

 

Dekanen forklarede, at det er Universitetsledelsen som har fastsat fristen på 

14 dage. Baggrunden er, at for at fastholde en god økonomistyring, må afreg-

ninger ikke hænge for længe. 14 dages fristen mindsker risikoen for manglede 

afregning i forbindelse med fratrædelser, hvilket er særligt relevant i forhold 

til løst ansatte som ph.d. studerende og post doc. 

 

Nedenfor følger kort info omkring rejseafregning og 14-dages fristen. 

 Kortholder skal foretage rejseafregning af udgifter senest 14 dage efter 

rejsens afslutning jf. AU’s gældende rejseregler.  

 Såfremt der bestilles fly, tog eller hotel lang tid før rejsen, skal disse kre-

ditkorttransaktioner afregnes som en udgiftsafregning senest 14 dage ef-

ter bestillingen.  

 Ved rejser af mere end 14 dages varighed skal der foretages delafregning 

senest den 14. i den efterfølgende måned. Delafregning kan foretages af 

kortholderen selv eller af en sekretær. 

 Afregning af udgifter (udlæg), som ikke er relateret til en rejse, skal afreg-

nes senest 14 dage efter udgiftens afholdelse. Rent praktisk er der intet til 

hinder for at afregne flybilletten så snart den er bestilt.  

Der gælder følgende retningslinjer for administrativt at kunne foretage lønre-

duktion ved manglende AURUS-afregning. 

 Når man har overskredet 14 dages fristen udløser dette ”blot” hver 

uge en autogeneret mail til kreditkortholder med en venlig påmindel-

se om at man skal afregne sin kreditkorttransaktion.  

 Hver måned foretager Rejsegruppen (AU regnskab) desuden en ma-

nuel rykning. Her sendes en opgørelse pr. mail til de berørte medar-

bejdere. Har medarbejderen uafregnede transaktioner, der er ældre 

en 3 måneder, vil der i mailen blive varslet løntræk af disse poster.  

 3 mdr. inde sendes rykkermails med varsel om løntræk sendes med 

kopi til institutleder og økonomichefen på det pågældende hovedom-
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råde. I rykkermailen med varsel om løntræk gives en frist for afreg-

ning på 14 dage.  

 Først hvis ikke afregning har fundet sted efter denne frist og hvis Rej-

segruppen i øvrigt ikke er blevet kontaktet omkring eventuelle grunde 

til den manglende afregning, vil Rejsegruppen rette henvendelse til 

lønadministrationen med henblik på at få foretaget løntrækket.  

       Dekanen konkluderede, at det er en lang proces inden der foretages lønreduk-

tion. Der er reelt samlet 6 varsler inden der foretages løntræk. 

Niels Damgaard Hansen lovede at viderebringe til økonomi på ST, at der in-

formeres om reglerne for rejseafregning.  

 

Der blev endvidere spurgt til, hvorvidt det er muligt for sekretærer at trække 

projektoversigter via Navision. 

 

Dekanen orienterede om, at der i øjeblikket ikke er mulighed for selvbetje-

ningsløsninger, men at der arbejdes på dette. Man er velkommen til at kon-

takte sin projektøkonom/forretningscontroller, som kan hjælpe med at ud-

færdige den ønskede oversigt, som man kan have liggende til brug for ind-

tastning af relevante projekt og aktivitetsnumre ved AURUS afregninger. 

 

Navision er et økonomistyringsværkstøj som kun økonomimedarbejdere har 

adgang til. Der laves ikke rapporter direkte i navision. Men økonomifolkene 

er ved at være temmelig gode til pivottabeller fra navision udtræk som kan gi-

ve nogle fornuftige og mere pædagogiske og læsbare oversigter.  

 

Hvis man oplever, at det er svært at få en sådan oversigt kontaktes Sanne 

Dolmer fra økonomi for disse oversigter skal være tilgængelige.  

 

6. Kl. 13.50 – 14.20: Personale 

 

a. Evaluering af lønforhandling 2013 (Bilag 6.a.1, 6.a.2) 

Lønforhandlingerne 2013 er afsluttet og Lønudvalget under FSU har taget ini-

tiativ til en evaluering af lønforhandlingsprocessen. Det overordnede mål er 

fortsat at udvikle og bevare en konstruktiv forhandlingskultur på ST. Lønud-

valget under FSU på Science and Technology holdt møde fredag den 23. au-

gust 2013. På mødet blev det besluttet at igangsætte en spørgeskemaundersø-

gelse som er udsendt til de forhandlingsberettigede tillidsrepræsentanter og 

institutledere. Lønudvalget har bedt LSU’erne komme med forbedringsforslag 

til lønforhandlingsprocessen, værktøjer, arrangementer mv.  

 

Dekanen orienterede at spørgeskemaundersøgelsen blev afsluttet fredag den 

27. september 2013 og 64 personer ud af de 91 adspurgte har besvaret spørge-



 

 

    

Side 8/11 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 

 

 

skemaet. Dette giver en svarprocent på 70,33 % og dekanen takker for disse 

input. De indkomne svar fra LSU’erne og spørgeskemaundersøgelsen vil blive 

drøftet i Lønudvalget under FSU. 

 

Dekanen foreslog, at FSU godkender, at Lønudvalget bearbejder det indkom-

ne materiale og beslutter hvilke forbedringsforslag der skal indarbejdes frem-

adrettet. FSU vil blive orienteret skriftligt om Lønudvalgets beslutning. 

 

Den videre proces blev godkendt af FSU.  

 

b. Status vedr. psykisk APV (Bilag 6.b.1.) 

Jørgen Jespersen (JJ) deltog under dette punkt og dekanen overlod ordet til 

ham.  JJ fremlagde status vedr. opfølgningsarbejdet på . den psykiske APV. 

 
Der er frist for aflevering af hovedområdernes handlingsplaner til AU back of-

fice den 10. oktober 2013. Herefter skal 1-2 repræsentanter fra hvert hoved-

område læse alle 5 handlingsplaner og deltage på et møde d. 23. oktober. På 

mødet drøftes de tiltag, der bør være indeholdt i den fælles AU handlingsplan. 

Udkast til fælles AU handlingsplan drøftes første gang på et fælles HSU og 

HAMU møde d. 14. november.  

 

På ST er opfølgningsarbejdet igangsat på institutterne. Det er besluttet, at in-

stitutterne skal fremsende en statusopdatering på deres handlingsplaner se-

nest den 1. november 2013, hvilket er sammenfaldende med deadline for in-

stitutternes aflevering af den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Sidstnævnte bygger 

bl.a. på en status af årets arbejde og mål for det kommende år. 

 

På fakultetsniveau har der været afholdt møde i Følgegruppen for psykisk 

APV hvor opfølgningsarbejdet på fakultetets handlingsplan blev drøftet. På 

mødet blev det besluttet, at der skal udarbejdes en liste til hver af de aktører 

som er ansvarlig for udførelsen af konkrete tiltag som beskriver de opgaver 

der skal iværksættes. I forhold til fakultetets handlingsplan er der følgende 

aktører: Dekansekretariatet, institut- og centerlederne, ST-HR, ST-KOM, 

prodekan Jes Madsen (ph.d. området) og administrationschef Niels Dam-

gaard Hansen. 

 

Det videre arbejde er planlagt således, at Følgegruppen fortsætter sit arbejde, 

og institutterne vil blive anmodet om at fremsende statusopdateringer hvert 

halve år for at sikre løbende fremdrift. 

 

c. Orientering vedr. opsigelse af særlige arbejdstidsaftaler på det 

tidligere DMU og DJF (Bilag 6.c.1) 

Dekanen overlod ordet til HR-partnerchef Dorthe M. Andersen (DMA). 
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DMA orienterede om, at som led i en harmonisering af arbejdsforholdene for 

medarbejderne i AU og indførelse af tidsallokering på hele universitetet, er 

der opstået behov for at opsige og tilpasse lokalaftaler og praksis omkring 

flekstid på det tidligere DMU og DJF.  

 

Af hensyn til ensartede arbejdsvilkår for videnskabelige medarbejdere på AU 

samt i overensstemmelse med AC-overenskomsten er det nødvendigt at brin-

ge særaftalerne på det tidligere DMU og DJF og supplerende lokale aftaler for 

så vidt angår videnskabelige medarbejdere i institutterne til ophør. Det sker 

med en tre måneders opsigelsesperiode og med udgangen af januar 2014. 

Såfremt der er særlige dokumentationskrav om timeforbrug fra en bevillings-

giver eller behov for anden relevant arbejdstidstilrettelæggelse, træffer insti-

tutlederen beslutning herom. Nærværende opsigelse af flekstidsaftale/r og 

praksis i tidligere DJF og DMU ændrer ikke på, at beslutninger i de respektive 

institutter om tidsregistrering i ARS for samtlige medarbejdere, fortsat er 

gældende.  

 

B-siden foreslog, at samarbejdsudvalget fremadrettet bliver udnyttet til fulde 

ved, at sager som denne bliver drøftet og bearbejdet på FSU på et tidligere 

tidspunkt. Dette ville få beslutningen til at fremstå stærkere. 

 

Dekanen orienterede om, at der arbejdes på et skriv til institutlederne, som 

kan videresendes til alle medarbejdere med information om, at de opsagte af-

taler på TAP området kan genetableres, hvilket ikke er muligt på VIP områ-

det. TAP aftalerne kan tilpasses mere specifikt på de enkelte institutter via de 

lokale LSU’er. 

 

d. Orientering omkring resultat af høring af MUS koncept (bilag 

6.d.1) 

LSU’erne indsendte deres respektive høringssvar og på FSU mødet d. 15. april 

2013 blev FSU orienteret om de væsentligste observationer fra LSU’erne. 

Louise Gade har i august sendt et brev vedrørende tilbagemeldingerne på 

MUS konceptet fra alle hovedområderne. Brevet er vedlagt som bilag og inde-

holder de overordnede kommentarer fra høringen og hvad der er blevet ind-

arbejdet i det revideret MUS koncept.  

 

7. Kl. 14.10 – 14.50: Drøftelse af tenure track og karriereveje (Bilag 

7.a.1, bilag 7.a.2, bilag 7.a.3) 

Dekanen indledte med at kommentere på det andet dagsordenspunkt som 

Anders Branth Pedersen har bedt om at få rejst vedr. karrieveje. 

 

Spørgsmålet går på muligheden for at skifte stilling indenfor samme stillings-

niveau i stillingsstrukturen – fx skifte stilling fra seniorforsker til lektor eller 

omvendt.  
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Dekanens holdning er klart, at et skifte mellem fx seniorforsker og lektor kan 

alene ske på baggrund af et stillingsopslag og dermed gennem en bedømmel-

sesproces. Et sådant skifte kan med andre ord ikke ske administrativt (uden 

opslag og uden bedømmelse). Dette følger grundtanken bag sammenlignelige 

vilkår og karriemulighederne på ST. 

 

Prodekan Jes Madsen (JESM) redegjorde herefter for retningslinjer for Tenu-

re track modellen på ST. Der er nedsat en arbejdsgruppe på fakultetet som si-

den foråret har arbejdet med Tenure track. Arbejdsgruppen består af Jes 

Madsen (formand), Niels Kroer, Lars Arge, Michelle Williams, Torben Herick 

Jensen, Finn Folkmann, Marianne Fejerskov Løyche og Anna Bak Maigaard 

(referent)  

 

Tenure track oplægget har været drøftet i dekanatet, på institutledermøde og i 

Akademisk Råd. Bemærkningerne herfra er alle indarbejdet i det oplæg som 

her præsentres for FSU. 

 

Finn Folkmann og Jes Madsen fremlagde retningslinjerne for tenure track 

modellen. Tenure track ligner det system der kendes fra udlandet og har til 

formål at tiltrække og fastholde kvalificerede personer i et forløb som giver 

dem mulighed for at tilegne sig de kvalifikationer som kræves på for at få 

fastansættelse i en videnskabelig stilling på ST.  Jes Madsen understregede at 

tenure track er en vej frem mod en fastansættelse i en videnskabelig stilling 

på ST, men det er ikke den eneste vej.  

 

Ansættelse i tenure track forløb vil typisk være 6 år. Ved afslutning af tenure 

trak forløbet iværksættes et tenure review med henblik på at bedømme om 

kandidaten er fagligt kvalificeret til af overgå til en seniorforsker-

/lektorstilling. Bedømmelsen skal ske indenfor det sidste ½ år på det sidste 

år af tenure track forløbet.  

 

B-siden var positive i forhold til de skitserede retningslinjer for tenure track, 

men pointerede at dette ikke løser alle problemer i forhold til karriereveje. 

 

Dekanen tilføjede, at tenure track skal ses som et supplement og at det er 

iværksat fordi vi gerne vil konkurrere internationalt. Det er et ekstra middel 

til at tiltrække ekstra dygtige kandidater og som minder om de vilkår de kan 

få tilbudt i udlandet.   

  

B-siden bemærkede, at det særligt i forhold til post doc stillinger er væsentligt 

at der bliver beskrevet et vejlederansvar på ST og at ledelsen på ST forholder 

sig til hvor længe man skal være ansat som post doc på ST? Hvornår skal man 

have en karriereafklarende samtale og hvem er det, der har vejlederansvaret. 

Der var enighed om, at det er meget væsentligt, at vejlederansvaret bliver pla-

ceret.  
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Dekanen bemærkede hertil, at der både i dekanatet og på institutledermøder 

netop nu i lyset af den nye stillingsstruktur pågår en drøftelse af fastlæggelse 

af en ST politik for VIP karriereveje hvor netop de samme problemstillinger 

drøftes. Dekanen understregede, at han er enig i, at vi har været for dårlige til 

at give de unge videnskabelige medarbejdere besked i tide i de situationer, 

hvor de ikke har en videnskabelig karriere fremtid på AU. Det skal vi blive 

bedre til og den nye stillingsstruktur giver en god og oplagt mulighed for, at 

fokusere mere på karrierevejledning til de unge forskere. 

 

Der var enighed om, at det fremadrettet er vigtigt, at der bruges de rigtige stil-

lingsbetegnelser.  

 

8. Kl. 14.50 – 15.00: Eventuelt  

Følgende datoer afholdes der møde i HSU i 2014. 

 

 20.03.14 

 19.06.14 

 24.09.14 

 18.12.14 
 

På baggrund af dette foreslås følgende datoer for afholdelse af møder i FSU på 

ST: 

 

 10.04.14 kl. 13.00 – 15.30 

 26.06.14 kl. 13.00 – 15.30 Sommerferien starter 27. juni for nogen 

 07.10.14 kl. 13.00 – 15.30 

 08.01.15 kl. 13.00 – 15.30 
 

De forslående dage blev vedtaget 

 

Dekanen takkede for et godt og produktivt møde. 

 


