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Møde d. 6. oktober 2015 kl. 10.00-12.00 
Aarhus: 5128-132, Emdrup: B101a 
 
Fælles LSU/LAMU- møde - nr. 5 i AU Forskning og Eksterne Relationer 
 
Deltagere: John Westensee, Anders Frølund, Jeppe Dørup Olesen,  
Anya Bjørn Vinstrup, Bettina Dencker Hansen, Claus Palle, Gry Minor Jensen, Hans 
Plauborg, Lonni Klitgaard, Nanna Kodal, Peter Damgaard Kristensen, Rikke Märcher 
Rochat, Lisbeth Lauritsen (HR-partner), Anne-Marie Bach (LAMU), Karsten Skov 
(LAMU), Henriette Zinck-Bramsen (ref.) 
 
Afbud:  
 

REFERAT 

 
 
 
 
LSU (uden LAMU) 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Bemærkninger til referat fra sidste møde 
Ingen bemærkninger. 
 
3. Opdatering vedr. budget 
D. 11. november skal John for universitetsledelsen præsentere budget og oplæg til be-
sparelser for 2016-2019 samt besvare detaljerede spørgsmål på områder, som i forve-
jen er oplyst. Det opfølgende møde d. 25. november  afholdes måske ikke - processen 
revideres undervejs.  
Der indkaldes til et ekstraordinært LSU-møde d. 6. november, hvor John vil gennem-
gå budgetplanerne for 2016-2019. Dette oplæg udsendes af John efter uge 42. 
 
4. Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær 
Det blev besluttet, at notatet gennemgås på alle afdelingsmøder inden en endelig 
godkendelse efter indarbejdelse af nedenstående ændringsforslag. Dette er mest hen-
sigtsmæssig med et så omfangsrigt materiale. 
Punktet tages op igen på næste ordinære LSU-møde d. 15. december. 
Ændringsforslag, som kommer op på afdelingsmøder, sendes til Charlotte senest den 
23. november. 
Nedenstående ændringer indarbejdes af Charlotte og sendes ud til funktionscheferne 
hurtigst muligt, så dokumentet kan komme på afdelingsmøder. 
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Side 6 
Flextid, 1. afsnit: Teksten skal ændres med hensyn til chefer og specialkonsulenter. 
 
Side 7 
Flextid, 2. afsnit: ”Saldoen … maksimalt -10 timer … 
 
Overarbejde: Generelt anvendes lidt blandede begreber inden for dette område. Dette 
bør strammes op for at undgå forvirring. Lisbeth følger op. 
 
Hjemmearbejde, 1. afsnit: ”på arbejdspladsen” slettes. 
 
Side 8 
Længerevarende rejseaktivitet:  
Overskriften bør præciseres, da længerevarende er fastsat som over 1 dag. Evt. med 
eksempler. 
 
2. afsnit: ”Der er undtagelsesvis” … ændres til ”Der er i begge tilfælde”. 
 
Kørsel, 1. afsnit: præcisering af ”særlige tilfælde”. 
HR oplyste, at AU har mange tjenestebiler for at undgå brug af egen bil. 
Den høje takst kan kun fås efter ansøgning hos rektor, og kun i ganske særlige tilfæl-
de. 
Der efterlyses et fælles system til at booke tjenestebiler, for det nuværende er usmi-
digt. John vil tage emnet op på et LEA-møde. 
 
Side 9 
Efteruddannelse, 1. afsnit: gælder mandag til fredag. 
Begge parter bør udvise fleksibilitet – dermed individuelle aftaler. 
 
Fællesmøder og interne arrangementer, sidste linje: ”overtid” ændres til ”overarbej-
de”. 
 
Side 11 
Ferieafholdelse, særlige feriedage:  
AUHRA udsender snarest til chefer/ledere, at uafviklede særlige feriedage ikke vil 
blive udbetalt. De berørte medarbejdere vil blive varslet. 
 
Fravær: 
AUHRA informerer ledere direkte, hvis en medarbejder har 8 fraværsdage over en 
bestemt periode og/eller 14 dage i træk (inkl. barn syg). Der henvises til relevant 
hjemmeside på AU … FØLGER. 
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5. Strategisk kompetenceudvikling 
Generelt gode værktøjer, også til de forskellige afdelinger. Derfor er det vigtigt at få 
dem i spil. Godt udgangspunkt til gruppesamtaler. Giver bedre input til MUS samta-
ler – kan dog ikke nås til samtalerne i år. 
Ledergruppen arbejder videre på, at det skal blive et værktøj til medarbejderne over 
en længere periode. Funktionscheferne bringer videre til respektive afdelinger. 
 
6. Eventuelt 
Peter udtræder af LSU medio oktober, da han overgår til universitetsledelsens stab. 
Der udpeges en suppleant. 
 
Den engelske udgave af ”Guide til godt SU-samarbejde” er kommet og kan sammen 
med den danske version ses på HR’s hjemmeside. 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/evalueringafsu-
systemet/ 
 
Fælles LSU/LAMU 
John forventer at have et udkast til en arbejdsform i forbindelse med en eventuel 
sammenlægning af LSU og LAMU med til næste ordinære fælles LSU/LAMU-møde. 
 
1. Fysisk APV 
Resultaterne foreligger og udsendes torsdag d. 8. oktober. Ledergruppen vil se på ma-
terialet på sit møde samme dag for at vurdere, hvor omfattende tilbagemeldingerne 
er. Det er en fælles opgave for LAMU repræsentanter og ledelsen at håndtere handle-
planer. 
Det anbefales at åbne rapporten i en anden browser end Explorer (som er langsom). 
 
Punktet tages op på næste ordinære møde.  
 
2. Psykisk APV 
AAMU (Administrationens ArbejdsMiljøUdvalg) holder møde d. 16. november, hvor-
efter John forventer at have mere information klar. 
Der var en drøftelse af relevante spørgsmål. Vi ved, at der er forslag om fokus på 
samarbejdet mellem VD-områder, administrationscentre m.fl., og at der ønskes en 
sammenlignelighed med tidligere år, hvorfor der ikke forventes større ændringer i 
udformningen af spørgsmålene. 
 
Spørgeskemaet udsendes i uge 9-11. Resultatet foreligger i uge 19. Punktet tages op på 
næste ordinære møde.  
 
3. Flytteproces for FSE/Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel 
Flytningen til Katrinebjergvej 107 vil ske omkring vinterferien. Det forventes at være 
for en 3-årig periode. 
 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/evalueringafsu-systemet/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/evalueringafsu-systemet/
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John har haft flere møder med planlægningsgruppen og talt med flere medarbejdere 
på stedet for at få en vurdering af lokaliteterne. Der er meget varmt i lokalerne om 
sommeren delvist på grund af lidt uhensigtsmæssig placering af glasvægge, placering 
af lokaler m.v. Dette får betydning for vores indretning.  
 
Både funktionschefer og medarbejdere vil blive inddraget både med hensyn til ind-
retning og indeklima – det er vigtigt, at vi får et godt sted, der fungerer! 
 
4. Folder om stress og trivsel 
Anne-Marie og Karsten præsenterede et udkast til en plakat, som skal op at hænge på 
fællesarealer samtidig med udsendelsen af folderen. Formålet med materialet er at 
vise, at der er hjælp at hente samtidig med, at det er tilpasset vores VD-område. 
 
Materialet blev drøftet, og det blev aftalt, at en revision af plakat og folder rundsendes 
i LAMU - samt til LSU hvis disse skal være medafsendere - til endelig beslutning. 
 
Det blev oplyst, at AU har fået en ny udbyder af psykologisk rådgivning, Dansk Krise-
korps – info tilpasses i folder m.v. 
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/
psykologisk-raadgivning/ 
 
5. Eventuelt 
Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indsendes senest d. 5. januar 2016 (en status 
over, hvad LAMU har arbejdet med året før samt en oversigt over målene for det 
kommende år).  
 
Det er muligt at indsende forslag til ændringer af skabelonen, fristen er dog d. 16. ok-
tober 2015. Samtidig blev det pointeret, at det er vigtigt at få fulgt op på de ting, vi lo-
ver at gøre. John, Anne-Marie og Karsten udfærdiger materialet. 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk-raadgivning/
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk-raadgivning/
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HVAD HANDLER 
KOMPETENCEUDVIKLING I 
GRUNDEN OM? 
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 Udvikling af kompetencer handler om at tilegne sig ny viden, nye færdigheder og/eller 
nye holdninger og at bruge det lærte i praksis 
 

 Kompetenceudvikling er alle aktiviteter, som udvikler den enkelte medarbejders viden, 
kvalifikationer og kompetencer i forhold til aktuelle og kommende udfordringer.  
Det er mere og andet end det at deltage på kurser.  

 

Kilde: Statens Center for Kompetenceudvikling 
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 Almene kompetencer 

 Fx læsning, skrivning, regning, IT, sprog og samfundsforståelse 

 Personlige/sociale kompetencer 

 Fx at kunne samarbejde, at kunne formidle, at kunne omstille sig 

 Faglige kompetencer 

 Er tæt koblet til udførelsen af arbejdsopgaverne inden for et givet fagområde, fx 
studieadministration, juridisk sagsbehandling, kommunikation 

FORSKELLIGE TYPER AF KOMPETENCER 
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   LÆRING MED OG UDEN KURSER 
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Ekstern formel/planlagt læring 

•Kurser 
•Efteruddannelse 
•E-læring 
•Virtuelle mødefora 
 
•Netværk 
•Erfakredse 
•Konferencer 
•Gå-hjem-møder 
 

Intern formel/planlagt læring 

• Interne netværk 
•Sidemandsoplæring 
•Coaching 
•Feedback 
•GRUS 
•Mentorordninger 
•Lær af nyansatte 
•Jobbytte, besøg, udveksling 
•Rotation 
•Nye opgaver 
•Projekt/teamorganisering 
•Specialisering 
•Refleksion 
•Træning 
•Videndeling 
•Bedre møder med evaluering 

Intern uformel læring 

•Forhandling af den kompetente adfærd 
•Hvad er arbejde? 
•Hvornår er det godt nok? 
•Hvad er det gode følgeskab, kollegaskab, 
lederskab? 
•Hvad forstår vi ved selvledelse? 
•Uformel videndeling 
•Læringskulturen, hvor man f.eks. lærer 
noget om: 
•Åbenhed 
•Pionerånd 
•Kvalitet 
•Effektivitet 
•Konkurrence og samarbejde 
•Udviklingstrang 

Kilde:  Statens Center for Kompetenceudvikling 
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 At sikre at man i sin enhed har de kompetencer, der skal til, for at løse opgaverne. 

 

 At sætte rammerne for kompetenceudviklingen på arbejdspladsen og fastlægge: 

 Centrale kompetencer, som arbejdspladsen og dens medarbejdere skal 
mestre/udvikle 

 De metoder, der skal bruges, når medarbejderne skal udvikle deres aktiviteter 

 Både individuelt og i grupper 
 

FORMÅLET MED STRATEGISK 
KOMPETENCEUDVIKLING 
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   FASER I ARBEJDET MED KOMPETENCEUDVIKLING 
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    ET UUDNYTTET POTENTIALE  

Det er velkendt at: 

15 % omsætter selv ny læring og skaber bedre resultater 

85 % gør ikke…. 
 

 

”Learning is most critical when it’s new” 
Robert Brinkerhoff 
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    LÆRING FØR, UNDER OG EFTER 

10 Kilde:  Impactlearning.dk 
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Kilde:  Statens Center for Kompetenceudvikling 
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    IMPACT MAP 

Værktøj til at overskue og planlægge kompetenceudvikling 

 

For en enhed, gruppe eller individuelt 

 

Nedbrydning af strategiske mål til kompetenceudviklingsmål 

 

På dansk: Effekt-skema 
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   STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING 

Strategiske 
mål: 
Hvilke 

overordnede 
strategiske mål 
gælder for os i 
vores enhed, 
gruppe eller 

afdeling? 

 
Resultater: 

Hvilke resultater 
skal vi opnå i 

enheden, 
gruppen eller 

afdelingen, som 
vil bringe os i 

retningen af de 
strategiske mål? 

 

 
Aktiviteter: 
Hvad skal vi 

konkret 
planlægge og 
sætte i værk af 

aktiviteter, som vil 
bidrage til at 
skabe disse 
resultater? 

 

 
Kompetencer:  

Hvilke 
kompetencer skal 

vi have i min 
enhed/gruppe/ 
afdeling for at 

kunne gøre dette/ 
gennemføre 
aktiviteterne? 

 

bidrager til bidrager til bidrager til 

Arbejdsgang: fra højre mod venstre 
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   STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING 

MUS / GRUS 
 
 

Siden sidst 

Trivsel og arbejdsglæde 
og komp.udvikling 

Fremtidige opgaver 
 

Kompetence-
udvikling: 

bidrager til 
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MUS OG GRUS SOM CENTRALE 
ELEMENTER 

 

 

 

 

 



 
 AARHUS 

UNIVERSITET AU 

   
   GRUS 

 Fokuserer på gruppens fælles opgaver og/eller ansvarsområder 

 Skaber et overblik over gruppens samlede ressourcer og kompetencer 

 Inddrager medarbejderne i det strategiske arbejde.  

 Skaber motivation, kvalificering og synlig ledelse 

 

 Genveje til en god gruppesamtale: 

 Brug nogle af de metoder, som vi har arbejdet med  
for at få alle på banen. 
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   MUS 

 Forventningsafstemning ml. leder og medarbejder, tydelige mål og  
faglig og personlig udvikling 

 

 Siden sidst, Trivsel og samarbejde og fremtidige opgaver og  
kompetenceudvikling 

 

 Obs: Fastsætte  ekstra lokale temaer i samarbejde med LSU. 

 

Mere materiale og kurser for ledere: www.au.dk/mus 
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OVERBLIK OVER MUS 

Rammen 
sættes 

• Fokus 
• Tid 
• Fortrolig

hed 

2.  
Trivsel og 
arbejds-

glæde 
 

 
 

3. 
Fremtidige 

arbejds-
opgaver og 
kompeten-
ceudvikling 

 

1.  
Siden sidst 
• Gensidig 

feed-back 

Afrunding 
• Evaluering 
• Aftale-

skemaet 
Opsum-
mering 

Opsum-
mering 

Opsum-
mering 

Opsum-
mering 
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   LEDELSE AF KOMPETENCEUDVIKLING 
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