
Plan for afdelingsmøder i US i 2017 (tentativt)                                              8. februar 2017 

Dato Emner til dagsorden 

Faste punkter Briefing 
- UL incl. månedsmøde og erhvervsudvalg 
- LEA 
- Bestyrelse 
- UFFE 
- UFU 

Evt. briefing fra 
- Sekretariat og Jura 
- Analyse og Politik 
- Kommunikation og Presse 
- KJ og på tværs 

Eventuelt 

Møde 12. januar, særmøde Afslutning af teamforløb 

Møde 26. januar Vagtplan for uge 7 
Mødet holdes på Institut for Fysik og Astronomi, og der er 
efterfølgende rundvisning på Herbariet 

Møde 9. februar Opsamling på godt leder- og medarbejderskab, som en del af 
udvidet briefmøde. Mødet holdes på Statsbiblioteket.  

Møde 2. marts Briefing fra LSU 3. februar 
Orientering fra BM1 23. februar 
Hvordan lykkes vi i ft. betjening af bestyrelsen, herunder 
bestyrelsesteam 

Møde 30. marts Besøg af John Westensee, der fortæller om AUFE 
Deltagere til sommerfestudvalg 
Deltagelse i DHL-stafet 
Ferievagtplan for påskeugen (uge15) 
Politisk interessevaretagelse teamet fortæller om arbejdet 

Møde 27. april Briefing fra LSU 30. marts, evaluering af MUS 
Forskningens Døgn: Find en forsker - oplæg 
Orientering fra BM2 5. april (nok på tidligere brief-møde) 

Møde 1. juni Folkemøde på Bornholm  
Ferievagtplan for sommeren 
Mødet holdes i bygning 1520 og efterfølges af besøg på en afdeling 
eller et institut 

Møde 29. juni Briefing fra LSU 6. juni, herunder evaluering af lønrunde 
Orientering fra ledelsesseminar den 22.-23. maj (nok på tidligere 
brief-møde) 
Orientering fra BM3 og bestyrelsesseminar 8.-9. juni (nok på 
tidligere brief-møde) 
Orientering fra Folkemødet 15.-18. juni 

Møde 31. august Deltagere til julefrokostudvalg 
Ferievagtplan for uge 42 
Årsfestteamet fortæller om arbejdet 

Møde 28. september Uddannelsesteamet fortæller om arbejdet 

Møde 26. oktober Orientering fra akademisk råds seminar 28.-29. september 
Besøg uden for US 

Møde 30. november Ferievagtplan for julen 
Orientering fra BM4 27. oktober (nok på tidligere brief-møde) 
Orientering fra ledermøde 16. november 
Ferievagtplan for jul/nytår 

Møde 21. december Orientering fra BM5 12. december 



 

Yderligere emner, der endnu ikke er tidsmæssigt fastlagte:  

Medarbejderseminar/temadrøftelser 

Direktørens besøg (annonceret til 2 gange årligt) 

Besøg af BBN/BE og rektorrunde (afventer BBN/BE) 

Evt. besøg på CEFIN i 2. halvår 

Evt. besøg  hos Peter Vuust ‘Music in the Brain’ 2. halvår (evt. 28. september) 


