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Referat fra møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts den 22. juni 2016 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden blev godkendt. Næstformanden bad om at få en status om VIP-O-MATIC 
på under pkt. 6. Eventuelt.  
 
Punkter til drøftelse 
 

2. Fratrædelsesordninger 
FSU drøftede notatet ”God arbejdsgiveradfærd og personalemæssige besparelser” fra 
HR med henblik på videre formidling til institutter/center.  
 
Dekanen gjorde det klart, at der således findes en række muligheder for særlige afta-
ler, og at det er vigtigt, at medarbejderne kender til de tilbud, der eksisterer ift. fra-
trædelser m.v.. Han understregede desuden, at der ikke må opstå en retorik i miljø-
erne om, at medarbejdere der nærmer sig pensionsalderen bør gå af for at skabe 
plads til nye ansættelser. Alle dygtige medarbejdere er, uanset alder, lige vigtige og 
værdsatte på Arts, og sådan skal det også være fremover.   
 
Fratrædelsesordninger og seniorsamtaler vil også blive drøftet i fakultetsledelsen.  
 
Næstformanden udtrykte ønske om at kende til niveauet for seniordage fordelt pr. fa-
kultet. Dekanen lader forespørgslen gå videre og vender tilbage med et svar på dette.  
 
Punkter til orientering 
 

3. Orientering om møde i Advisory Board den 26.-27. maj 2016  
Dekanen orienterede om det årlige møde med fakultetets Advisory Board. Der var i år 
stort fokus på uddannelser, fakultetsforskningssatsninger samt Arts’ langsigtede øko-

Møde: Onsdag den 22. juni kl 13.30-15.00 
Sted: Aarhus, 1443 240 (link til Emdrup: D347) 
Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 
 
Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Bjarke Paarup, Ole Jensen, Ar-
ne Kjær, Per Dahl (næstformand), Ivy Kirkelund, Charlotte Palludan, Rikke Bjørn Jen-
sen, Anne Møldrup Overballe, Marie Vejrup Nielsen. 
 
Rådgiver Dinna Sigaard Bruun (referent) 
 
Afbud: Lone Plougmann Iversen, Per Stounbjerg, Else Thousig. 
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nomiske plan. Advisory Board kom blandt andet med råd om, hvordan Arts kan ind-
rette sproguddannelserne samt råd ift. de forskningssatsninger, der tegner sig. 
 

4. Orientering fra formanden  
- Bestyrelsesmøde på AU den 14. juni 2016, herunder sprogfag Arts/BSS 

Bestyrelsesmødet var afslutningen på en dialog mellem Arts og bestyrelsen, der 
rummer planer vedrørende tilpasning i forbindelse med dimensionering, om skole-
området på DPU samt sammenlægningen og overflytningen af sprogfag fra BSS til 
Arts. Samlet set er der bevilget godt 100 mio. kr. til disse tre områder på Arts. Der vil 
blive overflyttet ca. 25 medarbejdere fra BSS til Arts, forventeligt fra januar 2017. De-
kanen fortalte, at der var stor anerkendelse og tilslutning fra bestyrelsens side til Arts’ 
langsigtede økonomiske plan. 
 
Arts modtager et tilskud til strategiske ansættelser, som er forudsat af, at fakultetet 
også selv afsætter penge til strategiske ansættelser i omegnen af 20 mio. kr. pr. år. 
Strategiske ansættelser betyder, at disse sker ud fra behov og udviklingspotentialer på 
institutterne.  
 

- Evaluering af afdelingslederfunktion 
Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal rådgive om afdelingslederevaluerin-
gen. Der er desuden en evaluering af afdelingslederkurset på vej. Tanken var, at den 
konsulent, der har gennemført kurset samt coaching, også skulle foretage evaluerin-
gen af afdelingslederfunktionen. Det har hun imidlertid meddelt, at hun ikke er i 
stand til. Derfor er Rambøll kontaktet, da de i forbindelse med DPU/CUDiM-
processen leverede en solid undersøgelse.  Samme konsulent fra Rambøll, Lemmy 
Jensen, vil stå for evalueringen af afdelingslederfunktionen samt uddannelseskoordi-
natorer på DPU. På et senere tidspunkt vil vilkår for fagkoordinatorer og uddannel-
seskoordinatorer blive taget op lokalt.  
 
- Fremdriftsreformen (ekstra orienteringspunkt):  
Der er truffet beslutning om maksimal studietid på Arts, som på BA er 3 ½ år og på 
KA 2 ½ år. Der begynder at kunne ses effekter af de tiltag, som er iværksat med hen-
blik på at øge fremdriften hos Arts’ studerende. Der ser ud til at være en stigning i 
STÅ i 2016. Hvis det i høj grad er studerende med lang studietid, der nu gennemfører 
studiet, kan dette resultere i en større fremdriftsbøde i 2017.  
 

5. Næste møde 
Næste møde i FSU er den 14. september 2016 kl. 13.00-15.00.   
 
Fra næste møde vil Charlotte Palludan overtage posten som næstformand efter Per 
Dahl, der går af som TR. Dekanen takkede for det gode samarbejde med Per Dahl.  
 

6. Eventuelt 
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Status på VIP-O-MATIC: Efter aftale med næstformanden er der indhentet status fra 
institutterne mhp. at identificere, hvilke dele der mangler at blive implementeret. In-
stitutsekretariatslederne har leveret en status for hvert institut, som bliver drøftet i 
fakultetsledelsen den 23. juni 2016. Fakultetsledelsen skal her drøfte, hvordan man 
sikrer  en tilfredsstillende funktionalitet ved VIP-O-MATIC, herunder  hvordan man 
kan styrke koordinationen i forhold til den fremtidige udvikling af systemet og i for-
hold til at sikre et fælles niveau af medarbejderadgang til dokumentation. Denne ori-
entering er sendt til FSU pr. mail den 28. juni 2016.  
Status på VIP-O-MATIC vil blive drøftet på møde i FSU den 14. september 2016.  
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