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Drøftet/konkluderet i US LSU den 20. juni 2016 Notat 

Opsamling fra US-MUS-runden, 2015/2016 

 

 

1. HR’s inspirationsspørgsmål (drøftet på LSU-møde den 21. april) 

 

MUS:  

 Gennemføres MUS og er den forberedt af både leder og medarbejder? 

 Er MUS gode samtaler? 

 Kommer der noget ud af MUS? 

 Har der været særlige temaer – hvilke? Se nedenfor om US. 

 Hvilke temaer skal der følges op på? 

 Hvilke emner/temaer afledt af MUS skal drøftes i LSU. 

 Praksis, der skal ændres/optimeres til næste års MUS? Se nedenfor om US. 

 

Kompetenceudviklingsindsatsen: 

 Arbejdes der strategisk og systematisk med kompetenceudvikling? 

 Bliver der aftalt konkrete initiativer rettet mod udviklingen af kompetencer ved 

MUS? 

 Gennemføres konkrete aktiviteter målrettet udviklingen af kompetencer? 

 Fører aktiviteterne til udviklingen af nye kompetencer? 

 Anvendes forskellige teknikker og metoder til udvikling af kompetencer i hverda-

gen (fx udviklingsfeedback, sidemandsoplæring, nye opgaver, mentorordnin-

ger/læringsmakker etc.)? 

 Er der nogle ting i den eksisterende praksis omkring kompetenceudvikling, der er 

behov for at optimere/gøre anderledes til næste års MUS? 

 

2. Fælles emner/temaer fra 2015-runden (drøftet på LSU-møde den 

21. april) 

 Det ”ny US” og afdelingens identitet. 

 Gode arbejdsprocesser”, bl.a. 

o Anerkendelse, ikke mindst ift processerne omkring universitetsledelsen. 

o Behov for feedback (fra universitetsledelsen og US-ledelsen) og sparring (fra 

US-ledelsen og kolleger), mhp. bedst mulig understøttelse af ledelsen. 

o Fortsat obs på at holde stress og for stort arbejdspres væk. 

 Alle grupper (undtagen ledelsesgruppen) benytter MUS-skemaet, men ikke AU-

HRA , da systemet opleves upraktisk. 

 Overordnet godt indtryk og ingen ’røde lamper’.  



 

 

 

    

Side 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 Titelrevision (K&P) og benchmark med andre kommunikationsafdelinger. HR 

arbejder på et oplæg/overblik, og emnet er på LSU’s bruttoliste. 

 Fælles kultur – kan udvikles mere, behandles særskilt af LSU og indgår i evalue-

ringen, herunder bl.a. 

 Fælles samvær, frokost og sociale arrangementer. Fælles frokosttiltag er 

iværksat. Frivillighed omkring sociale arrangementer. 

 Fælles, faglige arrangementer. 

 Samarbejde på tværs af grupperne (resurseeffektive teams, oplæg m.m.) 

 Kontakten til ’Parken’ blevet mindre (K&P). 

 Bedre koordinering, i ledergruppen og mellem grupperne (fx public affairs-

møder, fælles liste og løbende koordinering). 

 Definition af proaktivitet og ambitionsniveau. 

 

 

3. Forslag til model for 2016-runden (blev tiltrådt på LSU-møde den 

20. juni) 

 MUS holdes fra medio november 2016 til 1. februar 2017 som tilstræbt slutdato. 

Dermed kommer US ind i AU-kadencen, hvor det anbefales, at MUS foregår i ef-

terårssemestret for at undgå sammenfald med de årlige lønforhandlinger, som 

normalt gennemføres i foråret. Evt. ansøgninger til kompetencefonden behandles 

ad hoc mhp. fondens ansøgningsfrist den 15. december. LSU ser et oversigtsske-

ma på mødet i september 2016. 

 MiniMUS, dvs. ½-MUS eller ca. 45 minutter. Holdes inden den 1. juli 2017.  

 Både ved MUS og MiniMUS har grupperne metodefrihed mht. form og sted. 

 Årlig og halvårlig opsamling og status på kompetenceudviklingsaktiviteter og -

behov. Opsamlingsrunde om relevante emner i grupperne. LSU samler op på 

tværgående emner og iværksætter evt. fælles aktiviteter. 

 Log over kompetenceudvikling: Indmelding af aktiviteter sker løbende til Lene 

via en sekretær fra hver gruppe. Det samme for besøgsskema, til Elsebeth. 

 Efter behov – tværgående møder om udvalgte emner og møder om det kommen-

de års prioriterede opgaver. 

 De 2-3 vigtigste temaer afventer US-handlingsplan som opfølgning på resultatet 

for den psykiske APV og LSU’s gennemgang af den justerede personalepolitik. 

Besluttes af LSU på mødet i september 2016.  

 AUHRA-systemet blev drøftet igen på LSU-mødet den 20. juni. Det er fortsat 

tungt, så der er op til den enkelte leder/medarbejder, om der logges i systemet, 

eller man blot bruger den skabelon, der kan trækkes fra systemet. 

 


