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Punkter til beslutning 
 
1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst 

Dagorden godkendt 
 

2. Godkendt referat til orientering (er godkendt pr. mail) 
- Bilag 1: Referat af 7. september 2017 (fremsendt 4. oktober) 
Referat taget til efterretning 
 

Punkter til drøftelse 

3. Evaluering af FSUs arbejde 
- Bilag 2: Oversigt over emner drøftet af FSU i 2017 

 
Dekanen inviterede udvalget til at fremføre betragtninger vedr. udvalgets arbejde, 
og mindede samtidig om beslutningen om i 2018 at holdes fællesmøder i regi af 
FAMU og FSU for at vinde erfaringer mhp. en evt. fremtidig overvejelse om sam-
menlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget.  
 
Marie Vejrup Nielsen opfordrede til, at være opmærksom på at give tid til de 
punkter, fx APV, som vi ved tager længere tid, dvs. en fleksibel tidgang til mødeti-
den. 
 
Ole Jensen refererede gode erfaringer med fællesmøder i administrationen, men 
tilføjede, at der var emner, som fx løndannelse, som ikke umiddelbart var et ar-
bejdsmiljøanliggende. 
 
Dekanen sagde, at det kan skabe værdi for begge organer at høre de fleste emner, 
herunder økonomi mm. Men dekanen er åben for løbende evaluering af beslut-
ningen om fællesmøderne. 

Møde den: Mandag den 11. december 2017 kl. 11-12 
Sted: Aarhus, Bygn. 1431 lok 013-015 + videolink Emdrup D347 
Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 
 
Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær, Bjarke Paarup, 
Per Stounbjerg, Ole Jensen, Marie Vejrup Nielsen (næstformand), Ida Juul, Anne Møl-
drup Overballe, Camilla Skovbjerg Paldam, Ivy Kirkelund, Stacey Marie Cozart.  
 
Gæster:  
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, HR-partnerchef Steen Weisner, HR-partner 
Karina Krogsdal-Wogensen (referent) 
 
Afbud:  Mette Greve, Else Thousig 
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Per Stounbjerg sagde, at evalueringen var en del af aftalen med at afholde fælles-
møder i 2018. 
 
Claus Holm sagde, at DPU LSAU længe har været sammenlagt og her er erfarin-
gen, at fællesmængden af relevante emner er så stor, at det ikke giver mening at 
have adskillelse af de to organer.  
 
Ida Juul supplerede, at der endnu ikke har været emner, som ikke har været rele-
vante for begge organer. 
 
Anne Overballe sagde, at fællesmøderne i 2018 er en prøveperiode, som så evalu-
eres. Derudover bør det umiddelbart være nogle længere møder, så alle kan nå at 
komme til orde. 
 
Arne Kjær sagde, CUDiM afholder fællesmøder. Der er sammenfald mellem per-
soners roller, dvs. de er både arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentan-
ter, så antallet af personer er ikke væsentligt større. 
 
Dekanen takkede for input og bekræftede, at det er en prøveperiode, som evalue-
res, så mødeafholdelsen fremadrettet er formålstjenstlig. Selv hvis ikke alle mø-
der fremadrettet efter 2018 vil være fælles, vil der fortsat være behov for fælles-
møder ift. fx APV mm. 

 
Dekanen og FSU konkluderede, at der var udbredt tilfredshed med arbejdsfor-
men. 
 
Punkter til orientering 
 
4. Orienteringer fra dekanen 
Der er møde om arbejdstidsnormen i eftermiddag. 
 
Der er kommet en finansieringsreform, som dekanen redegjorde for. Udkast til 
rammekontrakt er sendt til akademisk råd. Det håbede løft på sprogtaxameteret 
er ikke en del af reformen, men der vil efter det oplyste fortsat være en refleksion 
over taksameter-spørgsmål i ’Udvalget for bedre universitetsuddannelser’, UUU. 
Dekanen imødeser lyset af fakultetets fine performance mht. fremdrift og syste-
matiske beskæftigelsesfokus konsekvenserne af finansieringsreformen med for-
trøstning; den iværksættes i 2019. Der er dog stadig en del udestående spørgsmål. 
Dekanen noterede, at fakultetets dimittend-ledighed ligger markant under de til-
svarende uddannelser andre steder i landet. 
Den nationale sprogstrategi betyder for de næste 4-5 år, at Der oprettes et natio-
nalt center for sproglæring, men med organisatorisk separate enheder placeret på 
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AU og KU som led i en arbejdsdeling i Øst- og Vestdanmark. AU og KU skal såle-
des samarbejde – og samarbejde med den øvrige uddannelsessektor – om at 
styrke brugen af den forskningsbaserede viden om sproglæring. Det påregnes, at 
universiteternes medarbejdere på sigt frikøbes til at levere ind i dette arbejde. Der 
er ligeledes oprettet et småfagsråd, som bl.a. skal overveje om konferencetolkeud-
dannelsen kan indgå i småfagsordningen. 
Der oprettes endelig en forsøgsuddannelse på lærerområdet, med fokus på sprog-
kompetencer til lærerne, der skal uddannes. Afsluttende orienterede dekanen om, 
at man er i fuld gang med at forberede uddannelsen i konferencetolkning. 
 
Dekanen opfordrede FSU til at stille spørgsmål. 
 
Marie Vejrup Nielsen spurgte til tidsperspektivet for, hvornår beslutninger skal 
træffes for de konkrete uddannelser, herunder konference-tolkeuddannelsen. 
Dekanen svarede fsva. konferencetolkeuddannelsen, at bygningerne og udstyret 
er ved at blive gjort klar. Der er nedsat en intern styregruppe, og man satser på at 
begynde uddannelsen pr.  1. november 2018. Det involverer bl.a. de merkantile 
sprogmedarbejdere. 
Aktiviteterne i det nationale center for sproglæring vil næppe komme meget i 
gang før hen mod slutningen af 2018, da undervisningsplanlægningen just er 
fastlagt, dvs. ressourcerne er disponerede, og da der skal indledes en dialog med 
de øvrige interessenter om, hvilke ydelser man især ønsker. 
Ift. AU og KU samarbejdet er det i første omgang især fagene tysk og fransk, der 
fokuseres på.  
 
Bjarke Paarup opfordrede ligeledes til en tidsudmelding. 
 
Dekanen takkede for input om tidsperspektivet. Han tilføjede, at uanset den nati-
onale sprogstrategi er det stadig således, at sproguddannelserne er strukturelt un-
derfinansierede og stillet over for udfordringer mht. studenterrekruttering m.v., 
så der skal foretages langsigtede indsatser for at vende udviklingen. Situationen 
er ikke akut, men det vil være langt sejt træk. 
 
 
5. Næste møde 
Møderne i 2018 afholdes som fællesmøder med FAMU. Årsplan 2018 drøftes og 
godkendes på det efterfølgende fællesmøde. 

  
6. Eventuelt  
Steen Weisner sagde, at han havde nyt vedr. lønforhandling og det digitale mo-
dul. Systemet er ikke krypteret, hvilket betyder, at det kan hackes, så der pågår 
dialog med AU IT om at styrke sikkerheden. Det betyder, at det ikke kan bruges 
pt.  
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Dekanen bad Steen Weisner præcisere, hvad det betød for den kommende for-
handling. Steen Weisner svarede, at det ikke vides, om systemet kan nå at komme 
op at køre på et forsvarligt sikkerhedsniveau. Dekanen opfordrede til løbende til-
bagemelding. 
Dekanen påmindende, jf. den tidligere drøftelse i FSU, om, at anmodningerne om 
lønforhandling skal holdes kortfattede. 

 
Marie Vejrup Nielsen ønskede, at det skal være fokus på brugen af seniorordning. 
Hun opfordrede til drøftelse i udvalgene og afklaring af praksis og ensartede pro-
cedurer. 
Steen Weisner henviste til AU hjemmesiden om senior http://medarbej-
dere.au.dk/administration/hr/senior/seniorpolitik/ 
Anne Overballe påpegede at de fleste forespørgsler – og uklarheder – går på seni-
ordage. 
Lone Iversen sagde, at seniorordninger har været drøftet i FSU og udsendt til in-
stitutlederne, så det må dreje sig om en kommunikationsudfordring. Lone Iver-
sen refererede til notat af 25. maj 2016 http://medarbejdere.au.dk/fakulte-
ter/ar/politikkerogdelstrategier/ 

 
Dekanen konkluderede, at det i givet fald kan blive drøftet på næstkommende 
møde. 
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