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Møde den: 21. januar 2015 kl. 13.00 – 15.30 
Bygning 1431 – 021/023, Nordre Ringgade 1, 8000 Aarhus C 
FSU-møde 
Deltagere: Dekan Niels Christian Nielsen, Thomas Skjødeberg Toftegaard, Klaus 
Lønne, Erik Baatrup, Olav W. Bertelsen, Karina Henriksen (suppleant for Lotte 
Thue Pedersen), Jens Barfod, Uffe Pilegaard Larsen, Steen Henrik Møller, John 
Kapstad, Jens Bøgestrand, Stig Ravn, Marianne Fejerskov Løyche, Dorthe M. 
Andersen.  
Afbud: Anders Branth Pedersen, Lotte Thue Pedersen, Niels Damgaard Hansen, 
Søren Bom Nielsen, Michelle Williams, Kaj M. Hansen (suppleant for Anders 
Branth Pedersen). 

REFERAT

 
 
 
 
  
1. Kl. 13.00 – 13.05: Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
 
2. Kl. 13.05 – 14.15: Status og opfølgning på den interne problem-
analyse 
a. Status på processen på ST (bilag uddeles) 
b. Faglig identitet, trivsel og sammenhæng (bilag) 
c. Nedsættelse af koordinationsgruppe for Kommunikationspolitik (bilag) 
d. Opsamling vedr. fælles model/ramme for administrativ understøttelse 

 

3. Kl. 14.15 – 14.45: Økonomi  
a. Budget 2015-2018 
b. Lønforhandlingsbudget 2014 og 2015 (bilag) 
 
4. Kl. 14.45 – 15.00: Proces for evaluering af AU’s samarbejds-
struktur (bilag) 
 
5. Kl. 15.00 – 15.15: Drøftelse af FSU årshjul (bilag) 
 
6. Kl. 15:15 – 15.30: Orientering fra formand og næstformand 
a. Orientering fra HSU 
     - AU’s retningslinjer for kørselsgodtgørelse/kørselsbemyndigelse (bilag) 
     - Ansættelse af studentermedhjælpere i adm. (bilag) 
     - HSU årshjul (bilag) 
b. Afvikling af ferie og restferie (bilag) 
c. Orientering vedr. elever og laborantpraktikanter 
 
7. Kl. 15.25 – 15.30: Eventuelt     
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 Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dekanen bød velkommen og dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
Referatet fra FSU møde 22. november 2014 blev godkendt uden bemærknin-
ger. Der var enighed på B-siden om, at referatets formuleringer fra punkt 2d 
vedrørende medinddragelse, skal sendes som svar til koordineringsgruppen 
vedr. medinddragelse.  
 
B-siden appellerede til at referatet udsendes snarest muligt efter mødets af-
holdelse.  
 
Ad 2. Status og opfølgning på den interne problemanalyse 
 
a. Status på processen på ST  
Punkt a og b blev behandlet samlet. 
Dekanen præsenterede en status på opfølgningsarbejdet fra den interne pro-
blemanalyse. Universitetsledelsen træffer en række beslutninger 28/1-15. 
Grundet fakultetets kompleksitet og de ambitiøse mål for arbejdet, har fakul-
tetsledelsen justeret tidsplanen og dermed udskudt nogle deadlines lokalt på 
ST. Status på opfølgningen er som følger:  

 
 Fakultetsledelse/institutledelse og nærvær 

Der er arbejdet med sammensætning af fakultetsledelsen, proce-
durer for sagsbehandling i fakultetsledelsen, samt delegering og 
nærvær i ledelse. 
Der pågår drøftelser på institutterne vedr. ledelsesnærvær. På 
baggrund af drøftelserne udfærdiger arbejdsgruppen et idékatalog 
vedr. ledelsesnærvær. Idékataloget forventes færdiggjort 30. janu-
ar 2015.  
Fakultetsledelsen har ny struktur fra december 2014, deltager-
kredsen er indsnævret. To gange årligt sammensættes årshjul for 
emner til drøftelse i fakultetsledelsen. Dekanatstrukturen er fast-
holdt. 

 
 ST økonomimodel  

Målet er at have en transparent og robust økonomimodel med 
indbyggede incitamenter på institutter og centre. Arbejdet forven-
tes færdiggjort ultimo marts 2015. Arbejdet er forsinket pga. års-
afslutninger i Økonomi samt den pågående revisionsproces på 
RKS-institutterne. Dekanen pointerede vigtigheden af at investere 
tid i arbejdet nu, for at sikre et stabilt og solidt resultat. 
Arbejdsgruppen lægger foreløbigt op til følgende principper: 

1. Transparens i forhold til væsentlige økonomiske parametre  
2. Fælles puljer/formål på fakultetsniveau 
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3. Afsætte ”buffer” til kortvarige udsving på institut- og cen-
terniveau 
4. Incitamenter – kobling mellem aktiviteter og indtægter på 
institut-/centerniveau, men undgå suboptimering 
5. Governance – tydeliggørelse af på hvilke niveauer der træf-
fes beslutninger i et på forhånd defineret årshjul. 

 
 Ansættelsesprocesser 

Målet er at have tydelige karriereveje, kvalitet i rekrutteringen og 
inddragende ansættelsesprocesser på ST. I kommissoriet for ar-
bejdsgruppen er fokus på AC-ansættelsesprocesser vedr. varige, 
videnskabelige stillinger. Første møde i gruppen er afholdt. Arbej-
det forventes færdiggjort ultimo marts 2015. 

 
B-siden spurgte om Ingeniørhøjskolen også var med i overvejel-
serne. Dette bekræftede dekanen og understregede desuden, at 
der er behov for karrierevejledning på alle ansættelsesmæssige ni-
veauer.  
 

 Medinddragelse 
Målet er at ledelsen inddrager ST’s udvalg, råd, fora og nævn i 
diskussioner og beslutninger. Desuden er det et mål, at ST’s ud-
valg, råd, fora og nævn inddrager medarbejdere og studerende og 
i højere grad fungerer som idégenerator. Der er udsendt spørgs-
mål til alle institutter, med svarfrist 6. februar. De få allerede ind-
komne svar peger på, at der allerede er taget initiativer til styrkel-
se af medinddragelse. Det forventes at en ramme for samspil imel-
lem institutudvalg og dekanat fastlægges i februar 2015.  

 
 Organisering/faglig identitet/sammenhæng 

Målet er at medarbejdere og ledelse oplever, at institut- og center-
strukturen udgør meningsfulde, sammenhængende enheder, som 
understøtter kerneopgaverne.  
Et instituteftersyn er gennemført og behandlet på fakultetsledel-
sesmøde i januar 2015. Tilbagemeldinger fra institutterne lægger 
ikke op til ændringer i den eksisterende institut- og centerstruk-
tur. Arbejdsgruppen har anbefalet eftersyn af centerkonstruktio-
ner/modeller, drøftelser på tværs vedr. undervisningspligt/-
muligheder og Ph.d.-studerendes pligtarbejde samt bedre kom-
munikation og planlægning i forhold til kommende flytninger. In-
stituteftersynet har kastet lys på nogle udfordringer, og disse sø-
ges løst ved igangsættelse af initiativer for bl.a. at styrke den in-
terne faglige sammenhængskraft. 
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Dekanen spurgte til B-sidens holdning til dette, og B-siden ud-
trykte stor lettelse og tilfredshed ved bevarelsen af den eksiste-
rende institut- og centerstruktur. B-siden pointerede også vigtig-
heden af kommunikation om trufne beslutninger. Særligt under-
stregede B-siden vigtigheden af åbenhed om flytteplaner.  

 
 Ingeniørområdet – struktur og synlighed 

Målet er at lægge en langsigtet plan for området, herunder udvik-
ling af ingeniøruddannelserne, forventninger til antal studeren-
de/dimittender, ambitioner og forventninger til antallet af under-
visere og forskere. Der analyseres hele vejen rundt, også i forhold 
til kombinationer af fagligheder. Arbejdet forventes afsluttet i fe-
bruar 2015.  
 

 Myndighedsrådgivning  
Formålet med arbejdsgruppen er at sikre den fortsatte udvikling 
og optimering af samspil mellem institutter og nationale centre. 
Det er ikke fordi der er konstateret problemer på området, men 
ansvaret for området er nu fuldt overdraget til ST og derfor er det 
på sin plads at udføre et gennemsyn. Arbejdet forventes afsluttet i 
april 2015.  
 

 Kommunikationsstrategi 
Formålet med arbejdsgruppen er at identificere ST’s kommunika-
tionsbehov for fagnær kommunikation og profilering, at fastlægge 
en strategi samt model for implementering. Arbejdet skal foregå 
inden for rammerne af den kommende AU´s kommunikationspo-
litik. Arbejdet forventes afsluttet medio juni 2015.  
 

 Administrativ understøttelse  
Formålet med arbejdsgruppen er at afklare behov for ændringer i 
administrationens organisering og ydelser, herunder hvordan sa-
marbejdsfladerne imellem fællesadministrationen og administra-
tionscenter ST skal være. Der er udført et omfattende analysear-
bejde af de administrative ydelser i dialog med institutterne. Om-
rådet er komplekst, idet ST er et stort fakultet, der er mange flader 
og en geografisk spredning. Et løsningskatalog forventes færdig-
gjort i april 2015.  
Flere detaljer om arbejdet gives i punkt 1d.  
 
 

b. Faglig identitet, trivsel og sammenhæng 
Punktet blev behandlet under punkt a.  



 
 

   

Side 5/11 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 

 
c. Nedsættelse af koordinationsgruppe for Kommunikations-

politik (bilag) 
Som led i problemanalysen aftaltes det, at der nedsættes en arbejdsgrup-
pe for kommunikation, bestående af medlemmer fra FSU, Akademisk 
Råd, FAMU og ST KOM. Arbejdsgruppen skal identificere behovet for 
fagnær formidling og profilering af fakultetet (ekstern kommunikation), 
og mere inddragende kommunikation og dialog (intern kommunikation), 
jf. pkt. 2a.  
B-siden udpegede næstformand Olav W. Bertelsen og Uffe Pilegaard Lar-
sen til arbejdsgruppen.  

 
d. Opsamling vedr. fælles model/ramme for administrativ un-

derstøttelse 
En arbejdsgruppe behandler pt det store datamateriale som administrati-
onschef Niels Damgaard Hansen har indsamlet på institutter og centre. 
Arbejdsgruppen prioriterer ydelser ud fra et helhedsperspektiv i forhold 
til ressourcer. Arbejdet foregår i tæt dialog med funktionschefer og insti-
tutter. Målet er at få en sammenhængende organisation med klare sam-
menhængsflader med fællesadministrationen.  
HR-partnerchef supplerede med, at datamaterialet er drøftet i interim 
LSU på administrationscenter ST, og at medarbejderne bliver inddraget i 
at finde gode løsninger vedr. administrativ understøttelse.  
Dekanen understregede, at dialogen på området er vigtig og god, og ud-
trykte anerkendelse for arbejdet med datamaterialet.  

 
Ad 3. Økonomi 
a. Budget 2015-2018 
Budget og forecasts for 2015-2018 blev omdelt.  
Dekanen gjorde opmærksom på, at der fortsat kan komme justeringer til bud-
gettet bl.a. pga. pågående revision og fortsatte forhandlinger på enkelte insti-
tutter. Negative tal for nogle institutter, betyder ikke nødvendigvis, at øko-
nomien er dårlig men er et udtryk for at vi arbejder med en hukommelse i 
budgetterne. Forventningen er, at institutterne/centrene rammer budgetkra-
vet uanset om det er negativt, positivt eller neutralt. Institutterne har modta-
get budgetterne, og kan nu begynde at rekruttere i henhold til rekrutterings-
planer. Alle rekrutteringer skal dog nøje overvejes, og alle opslag bør ske i 
åben konkurrence med fokus på kvalitet.  
 
I budgettet er indført en ledelses-risikopulje, som er voksende over de kom-
mende 4 år, startende med 25,6 mio. i 2015. Hvis budgetterne holder, vil der 
blive rum til strategiske satsninger, fx ved at motivere synergiskabende aktivi-
teter. Drøftelser af de strategiske satsninger vil ske i fakultetsledelsen.  
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B-siden bemærkede, at bygningsrelaterede omkostninger er faldende over de 
næste år. Dekanen bekræftede at en reduktion af bygningsrelaterede omkost-
ninger tilstræbes.  
 
b. Lønforhandlingsbudget 2014 og 2015 (bilag) 
Det er tidligere aftalt på et møde mellem dekanen og næstformanden i 
FSU/fællestillidsmanden for AC, at tillidsrepræsentanterne samt FSU og 
LSU’erne i lighed med sidste år får oplyst lønforhandlingssummen i både % 
og i kr. for 2014 og 2015. 
 
Lønforhandlingsbudgettet for 2014 er fastsat til 0,1 % af lønbudgettet for 
2014 med begrundelse i besparelserne i 2014, 2015 og 2016. Lønforhand-
lingsbudgettet for lønforhandling 2015 er fastsat til o,3 % af lønbudgettet. Det 
er aftalt, at der skal fraregnes 15 % (pension). Fradraget på de 15 % er udtryk 
for en tilnærmet justering vedr. pension, da lønforhandlingen sker i beløb 
eksklusiv pension. B-siden kritiserede, at der fremgik procentsatser der var 
lavere end 0,1 hhv 0,3. Det er vigtigt, at omregningen fra samlet lønsum til 
nettoløn (uden pension) var såvel retvisende som gennemskuelig. Dekanen 
erkender, at lønforhandlingsbudgettet er lavt, men understreger at der er tale 
om en fælles beslutning på AU pga. de økonomiske udfordringer. En revideret 
oversigt med uddybende forklaring vil blive udsendt til FSU. 
 
B-siden påpegede at medarbejdersiden er klar over situationens alvor, og er 
tilhængere af at der føres en økonomisk ansvarlig politik. Dog vil det blive en 
udfordring at gennemføre de kommende lønforhandlinger, idet det bliver 
svært at opfylde medarbejdernes forventninger om lønforbedringer – også set 
i lyset af lønkataloget. Når der er sket afskedigelser, er der mange af de tilba-
geblivende medarbejdere, der udfører en ekstraordinær indsats. B-siden un-
derstregede, at et lønforhandlingsbudget i 2016, nødvendigvis må se anderle-
des ud. 
 
Dekanen udtrykte forståelse for B-sidens kommentarer, og svarede at fakulte-
tet er interesserede i at fastholde vores medarbejdere. Dekanen vil forholde 
sig til lønforhandlingsbudgettet 2016, når det er aktuelt. 
 
B-siden appellerede til, at der som hovedregel gives kvalifikationstillæg. De-
kanen nævnte, at der altid ses på den konkrete situation, og at denne drøftelse 
løbende pågår i fakultetsledelsen. Dekanen pointerede, at der er tale om indi-
viduelle forhandlinger. 
 
B-siden spurgte til, om løntilbageholdenheden gælder alle niveauer i organi-
sationen. Dette bekræftede dekanen. 
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B-siden pointerede vigtigheden af, at institut- og centerledere giver begrun-
delser til de medarbejdere, der får afslag på deres ansøgninger.   
 
Bilaget vedr. lønbudgettet blev drøftet. Der var usikkerhed omkring de anfør-
te procenter, og det blev aftalt, at der skulle gives en forklaring efterfølgende. 
(Et revideret bilag med uddybende forklaring vil blive udsendt til FSU) 
 
 
Ad 4. Proces for evaluering af AU’s samarbejdsstruktur (bilag) 
Der er igangsat en evaluering af AU´s samarbejdsudvalgsstruktur. Dekanen 
foreslog sammen med næstformanden, at der nedsættes en arbejdsgruppe be-
stående af 3 medlemmer fra FSU, 2 medlemmer fra FAMU, 1- 2 medlemmer 
(heraf 1 studenterrepræsentant) fra Akademisk råd samt 1 repræsentant fra 
enheder uden LSU. Arbejdsgruppens opgave skal være at forberede og forestå 
drøftelserne samt sikre opsamlingen fra drøftelserne.  
 
B-siden tilsluttede sig dette forslag og ville drøfte hvilke 2 medlemmer der 
meldes ind fra medarbejdersiden. Efterfølgende er Jens Barfod, Jens Bøge-
strand og Olav W. Bertelsen blevet udpeget af B-siden. Dekanen har tilsluttet 
sig, at der i stedet for 3 medlemmer udpeges i alt 4 medlemmer fra FSU til ar-
bejdsgruppen. Klaus Lønne Ingvartsen deltager fra A-siden i arbejdsgruppen.   
 
FSU er ligeledes blevet anmodet om udpege 8-10 deltagere fra ST til fokus-
gruppeinterview d. 26. marts kl. 10-12 med en kombination af ledere og med-
arbejdere, som: 
- er medlem af et samarbejdsudvalg (max. 1-2 medlemmer fra FSU) eller ar-
bejdsmiljøudvalg på fakultetet – i alt 4-6 deltagere  
- ikke er medlem af et indflydelsesorgan, men har god indsigt i udvalgenes ar-
bejde – i alt 1-2 deltagere.   
 
Medlemmerne i FSU var enige om, at det er hensigtsmæssigt at der ikke er 
overlap imellem arbejdsgruppen og deltagerne i fokusgruppeinterviewet.  
 
Det blev aftalt, at alle medlemmer i FSU kan indsende forslag til medlemmer, 
og at formand og næstformand i FSU afgør den endelige sammensætning. 
Forslag indsendes pr. mail til Marianne Fejerskov Løyche pr. mail mfl@au.dk 
senest 6. februar 2015. 
 
Ad 5. Drøftelse af FSU årshjul (bilag)  
Dekanen ønsker at sætte fokus på overordnede temaer til drøftelse i FSU, 
samt at planlægge årets møder i et årshjul.  
 
B-siden foreslog at man inkluderer de i samarbejdsaftalen nævnte punkter til 
drøftelse i oversigten, og ville gerne derudover inkludere følgende temaer: Sy-
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gefravær & indsatser (herunder statistikker), en årlig status drøftelse -
forbedringer, udvikling, innovation i vores måde at drive fakultetet på), Di-
versitet i medarbejderstaben (herunder ligestillingspolitik).  
 
Dekanen takkede for gode indspil til årshjulet for FSU. Årshjulet vil blive 
drøftet igen på næste møde. 
 
Ad 6. Orientering fra formand og næstformand 
a. Orientering fra HSU 
AU retningslinjer for kørselsgodtgørelse/kørselsbemyndigelse: Bilag er ud-
sendt. Sagsfremstillingen indeholder de retningslinjer for kørselsgodtgørel-
se/kørselsbemyndigelse som blev behandlet på HSU i december. De nye ret-
ningslinjer er trådt i kraft pr. 1. januar 2015. B-siden nævnte, at der på bag-
grund af diskussionen i HSU kommer en opdateret formulering, hvorefter 
retningslinjen er endeligt godkendt.  
 
Ansættelse af studentermedhjælpere i administrationen: Bilag er udsendt. 
Fællestillidsrepræsentanten for TAP har påpeget at det er problematisk at 
administrationen i en periode med kvalificeret ansættelsesstop har ansat 
mange studentermedhjælpere til administrativt arbejde. Der er siden 1. juni 
2014 ansat 64 studentermedhjælpere på de 9 tidligere vicedirektørområder.  
AU har gode erfaringer med at bruge studentermedhjælpere i tidsbegrænsede 
stillinger til at varetage forefaldende administrative opgaver. Studentermed-
hjælperne løser typisk arbejde der kræver stor fleksibilitet. Opgaverne giver 
de studerende en erhvervskompetence. Omvendt er der opgaver der kræver 
bestemte administrative kvalifikationer og som bedst varetages af fastansatte 
kontoruddannede. 
 
B-siden påpegede at man kan danne et samlet overblik over brugen af studen-
termedhjælpere på tværs af institutterne, og overveje om nogle funktioner 
kan samles til faste, hele stillinger. Det blev samtidig fremhævet, at studen-
termedhjælpere ikke nødvendigvis kan erstattes at HK’ere pga. opgavernes 
karakter. 
Dekanen svarede, at emnet bringes op som opmærksomhedspunkt i fakultets-
ledelsen, og understregede at man ikke skal bruge studentermedhjælpere 
frem for at fastansætte, men vurdere om der er tale opgaver, der mest hen-
sigtsmæssigt kan varetages af studentermedhjælpere.     
 
Et medlem fra B-siden nævnte, at vi som uddannelsesinstitution også gør en 
god indsats ved at inkludere studentermedhjælpere, og at de netop kan bru-
ges på institutterne som hjælp fx i spidsbelastningsperioder.  
 
HSU årshjul 
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HSU årshjulet var vedlagt som bilag, men det blev understreget, at det endnu 
ikke er drøftet og godkendt i HSU.  
 
 
b. Afvikling af ferie og restferie (bilag) 
Der er udsendt bilag med sagsfremstilling vedr. afvikling af ferie og restferie.  
Det er universitetsledelsens ønske, at al ferie, og alle særlige feriedage så vidt 
muligt skal være afholdt ved ferieårets udløb. I 2013 blev der på Aarhus Uni-
versitet udbetalt feriepenge for ca. 18 mio. kr. I 2014 er tallet faldet til ca. 8,8 
mio.kr., hvoraf der på ST er blevet udbetalt ca. 2,2 mio.kr. i 2014. Med ud-
gangspunkt i de meget store beløb, der markant påvirker økonomien ønsker 
Universitetsledelsen, at alle medarbejdere på AU afholder deres ferie, og at 
der så vidt muligt ikke udbetales feriepenge til ansatte medarbejdere, med 
mindre der er tale om særlige tilfælde, f.eks. hvis en medarbejder har haft en 
feriehindring, eksempelvis sygedom eller barsel. For at imødekomme disse 
ønsker fra universitetsledelsen har Fakultetsledelsen på ST besluttet:  
- at ledelsen ved alle enheder på ST hvert år inden den 1. februar fremsen-

der information til alle ansatte om tidspunkt for afvikling af ferie og særli-
ge feriedage for det kommende ferieår (1. maj – 30. april) 

- at ledelsen ved alle enheder på ST hvert år inden den 1. februar fremsen-
der information til alle ansatte om afvikling af restferie inden det kom-
mende ferieår starter 1. maj 

- at al ferie skal afvikles, så der som hovedregel ikke udbetales feriepenge 
for ikke-afholdte feriedage samt ikke-afholdte særlige feriedage til ansatte 
medarbejdere. Udbetaling kan kun ske for så vidt, at der er tale om deci-
derede feriehindringer, f.eks. barsel, sygdom o.lign. jf. ferieloven, og hvis 
der indgås en særlig aftale med nærmeste leder. 

 
B-siden påpegede, at den udsendte sagsfremstilling ikke laver om på det eksi-
sterende regelsæt, men udtrykte tilfredshed med formuleringen ”der kan ef-
terfølgende aftales ændringer i den fastlagte ferie, hvis medarbejderen ønsker 
det, og tjenesten tillader det”. Det er vigtigt, at der udvises fleksibilitet på om-
rådet. Det blev understreget at tilpasning efter lokale forhold er nødvendig, og 
B-siden udtrykte forståelse for, at der ikke udbetales ferie til medarbejdere, 
med mindre det er tvingende nødvendigt. Dog anmodede B-siden om, at der i 
sagsfremstillingen/henvendelser til medarbejderne bliver udtrykt værdiorien-
terede rammer. 
 
Dekanen var indstillet på at inkludere yderligere formuleringer i sagsfremstil-
lingen, og de deltagende A-side medlemmer udtrykte også deres tilslutning til 
formulering af generelle værdiorienterede principper vedrørende afholdelse 
af ferie. Klaus Lønne Ingvartsen oplyste desuden, at mange institutter ikke vil 
opleve en ny praksis på baggrund af denne sagsfremstilling, idet den allerede 
er fungerende og har eksisteret længe. 
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B-siden bad om en præcisering af formuleringerne i sagsfremstillingen, idet 
de angivne perioder i fremstillingen kan tolkes som en varsling af særlige fe-
riedage i strid med reglerne. Det blev understreget, at varsling af ferie ikke er 
ønskeligt, og at der bør fokuseres på vigtigheden af at afholde ferie. B-siden 
advarede om at man ved varsling af ferie påtager sig et ledelsesansvar for at 
ferien kan afholdes på det angivne tidspunkt og at ledelsen sørger for løsning 
af medarbejderens opgaver i ferieperioden. 
HR-partnerchef Dorthe M. Andersen præciserede, at fremsendelsen af et fe-
rieskema netop jf. sagsfremstillingen bør benyttes for at forebygge varsling af 
afholdelse af ferie og særlige feriedage.  
 
Baseret på ovenstående drøftelse, revideres sagsfremstillingen, således at den 
inkluderer uddybende værdibaserede rammer vedrørende afholdelse af ferie.  
 
c. Orientering vedr. elever og laborantpraktikanter 
Aarhus Universitet har afsat en økonomisk pulje, der dækker udgiften til det 
antal elever, som Aarhus Universitetet som minimum skal ansætte årligt jf. 
kvoten for EUD-elever. ST’s pulje går fra 24 elever i 2014 til 23 elever i 2015. 
Det er fakultetsledelsen på ST, som er ansvarlig for at fordele ST’s pulje. Det 
har været nødvendigt at prioritere i forhold til institutternes ønsker idet der 
er ønsker om flere elever, end der pt er plads til via elevpuljen.  
 
Dekanen oplyste at fakultetsledelsen pt vurderer det eksisterende niveau af 
laborantpraktikanter. FSU har tidligere spurgt til det faldende antal af labo-
rantpraktikanter på ST. Problematikken er drøftet på fakultetsledelsesmøde 
9. december 2014.  
 
ST plejer at have langt flere laborantpraktikanter end fakultetet har pt. Det 
lave antal i dag kan relateres til besparelsesrunden, men det er vigtigt at finde 
ud af, hvor niveauet for antal laborantpraktikanter på ST skal være fremover. 
Laborantpraktikanter skal prioriteres og indtænkes. Institutterne har derfor 
indmeldt deres behov for laborantpraktikanter, og emnet drøftes på næste fa-
kultetsledelsesmøde. 
  
7. Eventuelt 
Fremdriftsreformen 
Dekanen orienterede om fremdriftsreformen. Reformen træder i kraft for alle 
ST-studerende fra september 2015. Hovedpunkterne i reformen er, at alle 
studerende tilmeldes og skal bestå 30 ECTS pr. semester, og at det ikke er 
muligt at studere på nedsat kraft. Som et led i reformen er der fastsat nye fri-
ster for specialer og bachelorprojekter på ST. Formålet er at sikre, at de stude-
rende færdiggør deres uddannelse til tiden og ikke bliver unødigt forsinket. 
For de studerende betyder de nye frister, at de typisk vil få kortere tid til at 
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arbejde med deres projekter, og at de derfor skal vejledes til at bruge tiden ef-
fektivt. Vi har en lang række aktiviteter i gang på ST, der relaterer til og kan 
hjælpe os ifht fremdriftsreformen.  
 
B-siden spurgte om, hvilken effekt orlov/barselsorlov/alvorlig sygdom kan 
have i forhold til de nye regler. Dekanen vil undersøge dette og genoptage 
punktet med FSU. 
 
B-siden spurgte til, hvornår der kan forventes klarhed vedr. evt. justering af 
kvartersmodellen. Dekanen svarede, at der arbejdes på en afklaring, og den 
aktuelle analyse skal tilvejebringe et godt grundlag for at træffe en beslutning.  
 
Dimensionering af uddannelser 
Dekanen orienterede om dimensioneringen af uddannelser. Uddannelserne i 
geoscience, biologi, molekylærbiologi, molekylær medicin og biomedicinsk 
teknik/teknologi skal reducere optaget. I alt skal ST skære 38 bachelorstudie-
pladser i forhold til optaget i 2013. Fremover begrænses adgangen til de di-
mensionerede kandidatuddannelser, så det kun er retskravsbachelorer (ba-
chelorer fra den samme uddannelse på AU) og få andre, som kan optages.  
 
B-siden spurgte om effekterne er indregnet i budgetterne 2015-2018. Deka-
nen svarede, at det er for tidligt at gøre dette, da der er ambitioner om øget 
optag på andre, ikke-dimensionerede uddannelser på ST.  
 
 
Der var ikke yderligere bemærkninger under punktet, og dekanen takkede for 
en god og konstruktiv dialog.  
 
 


