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Referat, møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts den 14. september 
2016 
 

1. Godkendelse af dagsorden og siden sidst 
B-siden orienterede om, at Charlotte Palludan er blevet valgt som næstformand. 
Dekanen bød velkommen til Camilla Skovbjerg Paldam, der er nyt medlem af FSU fra 
IKK. 
 

2. Anvendelse af kompetencemidler 
FSU drøftede processen for indkaldelse af ansøgninger til brug af uforbrugte kompe-
tencemidler til brug inden 1. september 2017. Udvalget besluttede at fordele de 
177.760 kr. på samme måde som de overskydende kompetencemidler, der havde 
deadline den 1. september 2016. Dvs. at institutterne, CUDiM og ACA hver især ad-
ministrerer forbruget af midlerne lokalt. 
 
Der var forslag om, at nogle midler kunne anvendes til, at flere institutter kan gå 
sammen og tilbyde supplerende danskkurser målrettet medarbejdere på Arts.   
 

3. Institutternes status på VIP-O-MATIC  
FSU tog orienteringen om institutternes status på VIP-O-MATIC til efterretning.  
B-siden udtrykte stor tilfredshed med, hvor langt institutterne er nået. IKK er det in-
stitut, der mangler mest for at nå i mål, og institutleder PS forsikrede om, at det er en 
stor prioritet på instituttet at få alle opgørelser klar til den 1. oktober 2016. Dermed 
skulle alle institutter have opgørelser klar til de forestående MUS-samtaler.  
 

4. Temaer ved de kommende MUS-samtaler 
FSU drøftede oplægget til fakultetstemaer til kommende MUS-samtaler. Af oplægget 
fremgik to temaer: 

- Eventuelle timeubalancer 
- Medarbejdernes ønsker til kompetenceudvikling 

Møde den: Onsdag den 14. september kl. 13.00-15.00 
Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 
Emne: Møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 
 
Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær, Per Stounbjerg, 
Ole Jensen, Charlotte Palludan (næstformand), Marie Vejrup Nielsen, Anne Møldrup 
Overballe, Else Thousig, Camilla Skovbjerg Paldam.  
 
Gæster:  
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen 
Rådgiver Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent) 
 
 
Afbud: Mette Greve, Ivy Kirkelund, Bjarke Paarup 
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Der var opbakning til begge temaer. B-siden havde to yderligere temaer, de ønskede 
skulle være fakultetsbestemte:  

- Arbejdsbelastning skal italesættes sammen med evt. timeubalancer, da disse 
to ting ikke altid er sammenfaldende. 

- Mulighed for at spørge ind til APV-resultat om mobning og chikane.  
 
Der var enighed om at tilføje disse til fakultetsemnerne.  
 
I APV-handleplanerne vil der desuden fremkomme emner, som kan være relevante 
for institutterne at tage med i MUS-samtalerne.  
 
Dekanen gjorde opmærksom på, at medarbejderne i MUS-samtalerne, jf. retningslin-
jer for undervisningsplanlægning på Arts, har mulighed for at pege på særlige årsager 
til, at de evt. ikke kan undervise i det undervisningspligtige tidsrum. Det blev aftalt, at 
retningslinjer for undervisningsplanlægning på Arts rundsendes til FSU. Retningslin-
jerne findes desuden 
her: http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/retningslinje
r-for-undervisningsplanlaegning/.  
 
CSP gjorde opmærksom på, at nogle medarbejdere kan være i tvivl om, hvilke emner 
der kan tages op i en MUS-samtale. Der kan med fordel stå forslag til eventuelle em-
ner såsom VIP/TAP eller senior/junior.  
 

5. Medarbejdertilfredshedsundersøgelser 
Behovet for hyppigere medarbejdertilfredshedsundersøgelser er drøftet i HSU den 
22. juni 2015 og igen den 5. januar 2016. På den baggrund har HSU anmodet FSU om 
at drøfte, om der er behov for hyppigere tilfredshedsundersøgelser på Arts.  
 
Der var enighed om, at der ikke er behov for yderligere tilfredshedsundersøgelser på 
Arts. Den nuværende proces med APV fungerer optimalt med gode data og grundig 
opfølgning.  
 

6. Opsamling på lønforhandling 2016 
FSU tog orienteringen om evalueringen af de ordinære lønforhandlinger 2016 til ef-
terretning.  
 
Næstformanden udtrykte ønske om at få opgørelser over løn fordelt på køn, opgjort 
på stillingskategorier. Herunder også køn fordelt på antal af samlede ansøgninger om 
lønforbedring.  Der er desuden ønske om, at evalueringen af lønforhandlinger frem-
adrettet også indeholder lønniveauet. HR Arts vil gå videre med disse forslag.   
 
7. Orienteringer fra dekanen: 
-Status på uddannelseseftersynet og fremdrift:  

http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/retningslinjer-for-undervisningsplanlaegning/
http://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/retningslinjer-for-undervisningsplanlaegning/
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Der arbejdes fortsat med implementering af uddannelseseftersynet. I forhold til 
fremdriften ser det ud til, at de tiltag der er sat i værk begynder at virke.  
 
Dekanen knyttede et par ord til den mail, som prodekan Niels Lehmann havde sendt 
til medarbejderne vedr. indtastning af eksamensresultater. Nogle medarbejdere har 
opfattet dette som en forventning om, at de skulle bedømme eksamener hurtigere. 
Hensigten var alene at oplyse om, at studietiden i systemet først registreres som af-
sluttet, når sidste eksamen er indtastet. Mailen var derfor tiltænkt som information 
til medarbejderne. 
 
-Seniordage 
Dekanen orienterede om, at der har været en meget lille interesse for seniordage med 
kun én ansøgning i år. Det vil være et emne, der fremadrettet skal tages op i senior-
samtaler. Vi vil på Arts også være tydeligere med at italesætte de muligheder, der er 
for særlige aftaler, når man planlægger arbejdstiden frem mod pension. 

1. Næste møde 
Næste møde i FSU er fællesmøde med FAMU den 4. oktober 2016 kl. 12.30-14.30.  
 

2. Eventuelt  
AM efterspurgte, at arbejdsmiljøoversigter deles op på flere stillingskategorier. HR vil 
undersøge muligheden herfor.  
 


