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Referat, møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts den 10. februar 2016 

 

 

 

Punkter til beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra møde den 9. december 2015  

Referatet blev godkendt. 

 

3. Høring: Ny personalepolitik  

Den reviderede personalepolitik er sendt i høring LSU/LSAU den 6. januar 2016 med 

frist for at indsende høringssvar den 1. februar 2016. 

 

Fakultetssekretariatet skriver høringssvarene sammen til et samlet fakultetshørings-

svar. FSU ønskede ikke at indsende et særskilt høringssvar, da udvalget vurderede, at 

deres synspunkter var dækket i høringssvarene fra LSU/LSAU. Det blev aftalt, at der 

holdes kontakt til næstformanden, inden fakultetets høringssvar sendes videre.  

 

Næstformanden orienterede om det videre forløb, når fakulteternes høringssvar er 

sendt. Høringssvarene tilgår det udvalg, der arbejder med politikken. Der er afsat to 

møder, hvor personalepolitikken bliver redigeret igennem. Derefter bliver personale-

politikken fremlagt for Universitetsledelsen og HSU/HAMU til endelig vedtagelse i 

maj/juni 2016. 

 

 

 

 

Møde den: Onsdag den 10. februar kl. 13.00-15.00 

Sted: Aarhus, 1431 303 (Kippen) /Emdrup: D347 

Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 

 
Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Per Stounbjerg, Bjarke Paarup, Ole Jensen 
Per Dahl (næstformand), Marie Vejrup Nielsen, Mette Greve, Anne Møldrup Overbal-
le, Else Thousig, Rikke Bjørn Jensen, Ivy Kirkelund, Arne Kjær, Charlotte Palludan.  
 
Gæster:  
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen 
Rådgiver Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent) 
 
 
Afbud: Claus Holm 
 

Referat 
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4. Høring: Flere kvinder i forskning  

 

Udkast til AU’s handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020 er sendt i høring i 

LSU/LSAU den 17. december 2015. Høringsfristen for LSU/LSAU var den 1. februar 

2016. 

Der var tilfredshed med de høringssvar, der er sendt ind fra LSU/LSAU, og udvalget 

vurderede, at disse dækker FSU’s synspunkter, og at der ikke var behov for et særskilt 

FSU høringssvar. 

 

Efter høringsprocessen vedtages den endelige handlingsplan i universitetsledelsen, 

hvorefter alle institutter skal udarbejde handlingsplaner og måltal for aktiviteter og 

effekter for perioden 2016-2020. 

 

Punkter til drøftelse 

 
5. Adjunktpolitik  

I sommeren 2014 blev høringsrunden til adjunktpolitik sat i bero. Fakultetsledelsen 

drøftede på møde den 12. november 2015 behovet for en adjunktpolitik. I samråd 

med Per Dahl og FSU blev det den 10. december 2015 besluttet, at der er behov for en 

adjunktpolitik, der tydeliggør hensigtserklæringen med stillingskategorierne. 

 

FSU havde flg. kommentarer til udkastet til adjunktpolitik: 

- Det kan være en fordel at adskille MUS og karrierevejledning. Formuleringen 

om forpligtelsen til karrierevejledning for post docs kan skrives tydeligere. 

Det vigtigste er dog, at der sker en konkret opfølgning.  

- Når det drejer sig om karrierevejledning ud af universitetet, kan Arts Karrie-

recenter evt. komme i spil.  

- Tenure track stillinger bør ikke være på samme vilkår som adjunkt stillinger, 

men bør have en mulig varighed af 5 år. 

- Tenure track stillinger bør evt. tages ud af adjunktpolitikken 

- Der blev efterspurgt en juridisk afklaring af den løsning, der foreligger 

- Det bør stå klart, at det er den ansatte selv, der indstiller til bedømmelse, 

samt at det er muligt at indstille sig to gange 

 

Udkast til adjunktpolitik drøftes i Akademisk Råd den 4. marts 2016.  

 

6. Kompetenceudvikling 2015  

 

I 2015 blev der afsat midler til kompetenceudvikling for i alt 1.375.000 kr. Der blev 

givet: 

- 315.000 kr. pr. institut og til ACA 

- 95.000 kr. til CUDiM 

- 20.000 kr. til fakultetssekretariatet 
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Alle enheder har primo 2016 redegjort for anvendelsen af kompetencemidler i 2015, 

og disse blev forelagt FSU.  

 

 

FSU kvitterede for redegørelserne for anvendelsen af kompetencemidler og bemær-

kede, at det er positivt at få et overblik over alle de kompetenceaktiviteter, der er af-

holdt for fakultetets medarbejdere i 2015.  

 

A-siden tilføjede, at der desuden er kompetenceaktiviteter, som ikke er indeholdt i af-

rapporteringen. Dette gælder fx al sidemandsoplæring samt en række aktiviteter af-

holdt af CUDiM.  

 

Dekanen orienterede om, at der ift. VIP kompetenceudvikling er forventninger til 

især to områder, hvor der i 2016 vil være behov for kompetenceudvikling: 1. Digital 

humaniora og uddannelsesforskning, som vil spille en stor rolle i metodeudvikling i 

forskning, 2. Kvalitetssikring af uddannelser. Som en del af kvalitetshjulet, er det for-

venteligt, at statusser og uddannelsesevalueringer giver anledning til kollegiale drøf-

telser om curriculum udvikling samt evt. pædagogisk kompetenceudvikling.   

 

Det blev besluttet, at der fremover skabes et fælles format for enhedernes tilbagemel-

ding.  

 

Punkter til orientering 

 

7. Status på VIP-O-MATIC  

Institutlederne og centerleder gave en kort mundtlig status på VIP-O-MATIC. 

 

På IKS er de helt færdige med at inddatere E2014 og F2015. Sidstnævnte er lige sendt 

til revision hos medarbejdere. Pr. 1. april bliver eksamensdata, sygemeldinger mv. til-

gængelige, hvorefter F2015 kan meldes endeligt ind. Den nuværende arbejdstidsafta-

le giver det første år et overforbrug på mellem 5 og 10 pct. i de enkelte afdelinger. 

Derfor arbejdes der på at reducere timeforbruget til undervisning og eksamener, 

uden at timetallet på uddannelser reduceres. Instituttet er i gang med at tænke en 

anden organisering af instituttets kurser.  

 

På IKK mangler der fortsat at blive fastlagt en række lokale normer. De er ved at blive 

tastet ind. Når det er sket, er IKK klar med F2015 og afventer også eksamenstal for 

E2015. 

 

Charlotte Palludan fremlagde status for DPU på vegne af Claus Holm, som ikke kun-

ne deltage i mødet. Der er på DPU sat meget arbejdskraft ind, og det fungerer på den 

måde, at timerne tastes og opgøres. Der afventes som på de andre institutter eksa-

menstal. Der har været få problemer med, at nogle medarbejdere har haft svært ved 

at finde frem til en udspecificering af timer, men det er løst. Kun én kan supportere 
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ved systemunderstøttelsen, og det er sårbart. Der er behov for bedre træk fra andre 

systemer, herunder STADS. Meget skal håndholdes.  DPU oplever, at der er store for-

skelle på de tre institutter ift. registrering og ansvar. I arbejdstidsaftalen fremgår, at 

der bliver udarbejdet retningslinjer for dette.  

 

På CUDiM har der været en dialog med alle medarbejdere om opgaver, og 2014-2015 

er til godkendelse. VIP-O-MATIC har netop været drøftet på et medarbejdermøde. 

 

B-siden vurderede, at der fortsat er en kommunikationsopgave. Der var støtte til, at 

der udarbejdes fælles retningslinjer, og at der deles erfaringer omkring, hvordan 

kommunikationen til medarbejderne kan styrkes. 

 
8. VIP ansættelser på Arts 2014-2015  

FSU kvitterede for oversigten over ansættelser.  

B-siden spurgte til muligheden for at opdele professorniveauet i MSO og professorer. 

Dette vil der blive taget højde for i kommende opgørelser.  

Der var desuden ønske om en opdeling af DPU Aarhus og DPU Emdrup. Det blev af-

talt, at ønsket skal rettes til DPU’s institutsekretariatsleder, som har oversigten over 

alle ansatte.  

 

9. Orienteringer fra formanden, herunder  
- Opslag af stilling, prodekan for uddannelse 

Der er nedsat et rådgivningsudvalg. Det forventes, at der kan finde en udmelding om 

ny prodekan for uddannelse sted den 10. maj 2016. 

- Nationalt Center for Skoleforskning, DPU 

Der er en dialog i gang ift. profilering af DPU på skoleforskningsområdet, og der ar-

bejdes med et forslag om at åbne et nationalt center for skoleforskning.  Det er hen-

sigten, at centret skal samarbejde med andre aktører på området, herunder professi-

onshøjskolerne. 

 

- Langtidsplan for Arts’ økonomi 

 
Både rektor, universitetsdirektøren og bestyrelsen har bedt fakulteterne om at rede-

gøre for økonomiske langtidsplaner. Arts har en langsigtet planlægning ikke mindst 

ift. stillinger. Da fakultetet har planlagt og planlægger økonomien over en længere pe-

riode, forventes det, at antallet af medarbejdere kan justeres med naturlig afgang.  

- RSE 

Tilbagemeldinger fra medarbejderne viser, at det går godt med RSE i den nye organi-

sation. En enkelt medarbejder har søgt en anden stilling. Pr. 1. juni 2016 vil enheden 

flytte i Frederikshus.  
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- Sprogfag, BSS 

Det faglige arbejde er ved at være afsluttet. Der er et godt oplæg til, hvordan merkan-

tile sprogfag kan se ud ved en evt. overflytning til Arts. Nu er de økonomiske bereg-

ninger i gang. Hensigten er ikke, at Arts skal få et overskud fra aftalen, men det ligger 

dekanen på sinde at sikre, at aftalen ikke bliver en økonomisk belastning for Arts.  

- Masterplan, bygninger 

Der er påbegyndt drøftelser om mulig anvendelse af kommunehospitalet. Ift. Nobel 

afhænger flytteplanerne af, hvordan sprogprocessen lander. BSS skulle efter den op-

rindelige aftale flytte ud af Nobel, men dette kan ændre sig afhængigt af, hvordan det 

nye sprogsamarbejde lander. Der kan endvidere blive tale om andre lokalerokeringer, 

hvis disse enten skaber en bedre økonomi eller bedre rammer. DIIS’ placering kan 

desuden være aktuel at tage højde for. Der er desuden forhandlinger i gang med ST 

vedr. flytteplaner på Campus Emdrup.  

- Evaluering af afdelingsledere og uddannelseskoordinatorer 

 
Der er en drøftelse i gang om evaluering af afdelingslederfunktionen og uddannelses-

koordinatorfunktionen. Det overvejes, om et konsulentfirma skal foretage evaluerin-

gen.  

10. Næste møde 

Dekanen orienterede om, at næste møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg den 7. marts 

2016 er flyttet en halv time frem i forhold til den oprindelige mødeplan. Mødet er kl. 

13.00-15.00, og det ændrede tidspunkt blev godkendt af FSU.   

 

11. Eventuelt  

 

 


