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Referat, møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts den 31. marts 2016 

 

Punkter til beslutning 

 
1. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt.  

 
2. Godkendelse af referat fra møde den 10. februar 2016  

Referatet er sendt i høring i FSU den 29. februar 2016. 
Referatet blev godkendt med bemærkninger om tilføjelser til punktet om adjunktpoli-
tik.  

 

3. Præsentation af samarbejdsudvalget og valg af næstformand  

B-siden var enige om at genindstille Per Dahl som næstformand.  

Næstformanden orienterede om, at når der vælges en TR fra CUDiM, er der plads til 

et medlem fra CUDiM i FSU.  

 

4. Årshjul for 2016  

Mødeårsplanen blev godkendt på møde i FSU den 9. december 2015. 

Dekanen orienterede om, at der på alle FSU-møder i året vil der være orienteringer 

om langtidsplanen for Arts’ økonomi.  

 

Årshulet blev godkendt.  

 

Punkter til drøftelse 

 
5. Forretningsorden for FSU  

Der var ingen forslag til ændringer til udkastet til ny forretningsorden for FSU. For-

retningsordenen blev godkendt. DSBH laver endelig version til underskrift. 

Møde den: Torsdag den 31. marts kl. 8.30-10.00 

Sted: Aarhus, 1431 303 Kippen /Emdrup: D347 

Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 

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

 

 

Referat 



 

 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
ARTS 

 

Dekanen opfordrede udvalget til at gøre LSU/LSAU bekendt med notatet om inddra-

gelse af Akademisk Råd, FSU og FAMU i Arts-beslutningsprocesser.  

 

Punkter til orientering 

 

6. Introduktion til E-dagsorden  

Mødedeltagerne vil fortsat modtage en samlet PDF med mødemateriale pr. mail. 

E-dagsorden kan bl.a. bruges til at indsamle kommentarer til høringer.  

 

7. Pædagogiske kompetencer og tilknytning for DVIP på Arts  

Dekanen introducerede og bemærkede, at notatet vedr. pædagogisk kompetenceud-

vikling af DVIP udspringer af den forestående institutionsakkreditering, men også en 

sikring internt af, at der tages hånd om DVIP’s kompetenceudvikling. 

 

Næstformanden bemærkede, at videnskabelige assistenter /midlertidigt ansatte bør 

nævnes, og disse er i praksis også DVIP. Næstformanden pegede desuden på, at der 

er et problem ift. valgbarhed for DVIP. Dette er et HSU-anliggende.  

 

8. Orienteringer fra formanden, herunder  
 

Profilering af humaniora 

Der arbejdes i øjeblikket på et oplæg til bestyrelsen vedr. profiltilpasning på Arts, 

som handler om Arts’ tilpasningsstrategi. Det handler om at kommunikere til besty-

relsen, hvad Arts’ mange uddannelser består i, og hvorfor mangfoldigheden er en 

styrke. Der er en forventning om, at Arts forholder sig til uddannelser, der ikke måtte 

være bæredygtige og håndterer dette. Arts’ strategi er tilpasning på den lange sigt. Vi 

regner med at ramme et balancepunkt, hvor fast VIP svarer til uddannelseskapacite-

ten i ca. 2023. Reduktionen af VIP vil ske gradvis, og der vil være en fortsat ansættel-

se af nye VIP, som dog er langsommere end afgangen.  

Der er fortsat en forhandling i gang med BSS om en mulig overdragelse af merkantile 

sprogfag til IKK. Den faglige proces er afsluttet. Den finansielle afklaring er ikke på 

plads, og rådgivningsorganerne skal endvidere høres; Akademisk Råd og FSU, og til-

svarende på BSS. Den forventes drøftet i bestyrelsen i juni 2016. Hvis beslutningen 

om overdragelse træffes, er der personalemæssige hensyn, der skal fastlægges nær-

mere for overflytningen af nye medarbejdere til Arts.  

Administrationschef Ole Jensen arbejder med en spareplan for det administrative 

område, og når denne fireårsplan er afsluttet, vil der stadig være en reduktion af stu-

denteroptag. Også her forventes det at ske i en naturlig og langsigtet tilpasningspro-

ces.  
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Foreløbigt regnskab 2015 

Arts ender med et overskud på 15 mio.kr., hvilket er meget tæt på FC3. Overskuddet 

skal bruges som ’buffer’ ift. evt. bøde fra fremdriftsreformen. Det er endvidere håbet, 

at der også vil blive et mindre overskud i 2016, som kan anvendes til samme.  

Orientering fra næstformanden 

Næstformanden orienterede om, at der i Kompetencefonden har været en regnefejl, 

hvilket resulterer i et uforbrugt beløb. Der er møde tirsdag den 5. april i Kompetence-

fonden. Løsningen for 2016 er formentlig, at der bliver delt midler ud til fakulteterne, 

som skal bruges inden 1. september 2016.  

 

9. Næste møde 

Næste møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg er fællesmøde med FAMU mandag den 

11. april 2016 kl. 10.00-12.00. 

 

10. Eventuelt 

 

 


