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Referat: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Orientering fra formand og næstformand 
Anne orienterede kort fra ASU og AAMU/ASU møderne. 
 
På ASU mødet blev administrationens økonomi drøftet. Den samlede 
vurdering er, at administrationen samlet set har en sund økonomi, 
og at budgetterne bliver overholdt. Der blev også orienteret om, at 
der er et uændret krav om 2 % besparelse pr. år. 
 
ASU har drøftet Digital dannelse og kompetenceudvikling, herunder 
hvordan alle medarbejdere i Enhedsadministrationen bliver ’digitalt 
dannede’ og kompetente. Mange medarbejderrepræsentanter ønsker 
at vide, hvad det kræver af kompetencer og evt. -udvikling for med-
arbejderne, for at de er dygtige nok de kommende år. Anne nævnte, 
at det er et vigtigt, men også svært spørgsmål for både ledere og med-
arbejdere. 
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Lizzi konstaterede, at det for nogen kan være meget svært at se, hvad 
der kan digitaliseres, når man sidder med arbejdsopgaven lige nu og 
her, men det er vigtigt at man ikke bare lader stå til. 
 
Astrid påpegede, at det også koster at digitalisere. Både i medarbej-
dertimer, men også penge. Hun foreslog, at afsætte en pulje under 
universitetsdirektøren til et sådan projekt. 
 
Lizzi forslog, at administrationen evt. kan gøre brug af kompeten-
cerne i det faglige miljø og blandt de studerende. 
 
Anne orienterede om, at hun har deltaget i et kursus om Digital Le-
delse, som var rigtigt spændende med gode oplæg, som har givet 
ideer og stof til eftertanke.   
 
LSU talte om, at Digital dannelse og kompetenceudvikling kan være 
et LSU tema til drøftelse i foråret 2018. 
 
På AAMU/ASU orienterede universitetsdirektøren desuden om ”God 
omgangstone”, som HSU-HAMU har udpeget til et væsentligt tema 
for hele AU. Anne vurderer ikke, at vi i AU HR skal tage det op som 
et særskilt tema, da der ifølge APV-rapporten ikke er problemer med 
dette i AU HR. Det mener medarbejderne heller ikke. I AU HR har vi 
en fin omgangstone.  
 
Astrid orienterede om, at Eva DN afholder en 3 timers demo for UA 
fredag den 10. november 2017 af den workshop som de tilbyder til 
alle kolleger på AU. Der undersøges, om det kun er for UA, eller om 
andre fra AU HR kan deltage. 
 
Anne orienterede om, at der lige nu er gang i rekrutteringen af en ny 
Stabschef til Universitetsledelsen samt en vicedirektør til AU Uddan-
nelse. Endvidere er der et opslag til en helt ny stilling inden for Edu-
cational IT, der organisatorisk vil referere til prorektor Berit Eika. 
 
 

3. AU HR’s økonomi 
Anne orienterede kort om, at AU HR holder budgettet for 2017. Der 
var ingen spørgsmål til økonomioversigten. 
 
 

4. Evaluering af LSU arbejdet i AU HR 
Anne og Lene havde på forhånd planlagt en proces for evalueringen, 
hvor der indledes med at prioritere og udvælge temaer, derefter at 
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lave en evaluering og afslutningsvist sætte mål, jf. på forhånd ud-
sendt skema. Udvalget besluttede at drøfte og evaluere ’synliggørelse 
af LSU’s arbejde’ og ’samarbejdet i LSU’. 

 
Ad synliggørelse) 
Under evaluering blev det fra medarbejderne pointeret, at det er vig-
tigt at få synliggjort resultaterne, både via referaterne og inddragelse 
af kolleger. Det er vigtigt at få vist, at medarbejderne er repræsenteret 
og involveret, så alle i AU HR oplever relevant arbejde i LSU. 
 
Der er således brug for mere fokus på flere nuancer i referaterne. Der 
må godt stå, hvis ledelse og medarbejdere er uenige. Det viser også, 
at der bliver både drøftet og diskuteret. Medarbejderne pointerede, 
at de nuværende referater kan give indtryk af, at det er en lukket kaf-
feklub. Det er svært at læse, hvad der er foregået, hvis man ikke har 
deltaget på mødet. 
 
Anne fortalte, at hun ikke gennemser og redigerer referaterne, inden 
de sendes til kommentering i LSU gruppen. Første udkast er baseret 
på Pias noter. Anne er enig i, at referaterne kan forbedres, og hun 
efterspørger forslag til, hvordan referaterne skal være fremover. 
 
Anne gjorde desuden opmærksom på, at der også er andre måder at 
synliggøre LSU’s arbejde, fx indlæg på AU HR fællesmøder og i de 
respektive enheder.  
 
Medarbejderne syntes, at referaterne fra ASU er rigtig gode. Her er 
det tydeligt, hvem der siger hvad, og hvilke synspunkter, der bliver 
fremlagt. Hertil svarede Anne, at ASU referaterne er meget detalje-
rede med præcise angivelser af, hvem sagde hvad. Hun mener, at AU 
HR LSU referater kan blive mere præcise og tydeliggøre indhold, 
men uden nødvendigvis at have fokus på repræsentation og navn-
givne deltageres bidrag. 
 
Lizzi konkretiserede/uddybede, at det nok heller ikke var det, med-
arbejderne helt mente og ønskede. Referaterne behøver ikke at inde-
holde præcist, hvem der sagde hvad, og hvem der svarede hvad. 
Hanne forslog, at man kan hente inspiration fra referaterne fra LSU 
i AU Uddannelse, som er en kombination af det nuværende referat i 
AU HR og referaterne fra ASU. Astrid udtrykte, at de LSU referater, 
som blev lavet under besparelsesprocessen i foråret var gode. 
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Lene pointerede, at referaterne også skal synliggøre, at vi ikke har en 
ledelse i AU HR, som alene tager alle beslutningerne, men at medar-
bejderne bliver spurgt og hørt på flere områder og er med til at kva-
lificere beslutninger. 
 
Anne spurgte, om udvalget er enige om, at det ikke skal være et ”ASU-
referat”, men et mere nuanceret referat end nuværende og som reelt 
afspejler mødet. Det er medarbejderne enige i. Det blev derfor ført til 
evalueringen som et mål. Det blev besluttet, at Hanne rundsender 
eksempler på referater fra AU uddannelses LSU samt evt. andre sam-
arbejdsudvalg, som vi kan inspireres af i forhold til hvilken form, der 
passer os bedst. 
 
Anne spurgte til, hvordan vi ud over referaterne kan synliggøre LSU’s 
arbejde. Medarbejderne foreslog, at der kan indføres et punkt på en-
hedsmøderne efter behov, hvor der orienteres fra LSU-møderne. 
Endvidere kan LSU orientere på fællesmøderne i AU HR, såfremt det 
er relevant. 
 
Ad samarbejde i LSU) 
Medarbejderne orienterede om, at de på deres formøde havde drøftet 
temaet roller og tillid. De oplever, at der sker en sammenblanding af 
rollen som medarbejder med rollen som LSU-repræsentant. Flere 
medlemmer har oplevet at få kritisk feedback på sit arbejde som 
medarbejderrepræsentant fra enten egen leder eller vicedirektøren. 
Det har været vanskeligt for medarbejderne at håndtere. Medarbej-
derne har følt sig sat på plads, truet og efterfølgende bange for at 
bringe emner op i LSU.  
 
Det er ikke hensigtsmæssigt for samarbejdet i LSU. Medarbejderne 
bad derfor om, at ledelsen i højere grad er opmærksom på at skille 
tingene ad og levere evt. feedback i det formelle rum, dvs. i en LSU-
kontekst/på LSU-møderne, og dermed ”spille inden for stregerne”. 
Når man sidder i LSU bringer man synspunkter ind på vegne af alle 
kolleger. Medarbejderne pointerer, at det har krævet mod at bringe 
dette emne op i LSU. 
 
Det er helt nyt for ledelsen, at nogle medlemmer har det sådan, og 
det skal der selvfølgelig tages hånd om. Anne kvitterede for syns-
punkterne og udtrykte stor vilje til at ændre på forholdene og øge til-
lid og samarbejde i LSU. Det vil være meget vigtigt for ledelsen at få 
rettet op på dette, og Anne efterspurgte derfor konkrete eksempler. 
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Medarbejderne syntes, at det er vanskeligt at give eksempler, uden 
også at skulle navngive, og det er man måske ikke helt klar til endnu. 
 
Anne pointerede, at når hun hører ord som angst, truet og mundkurv, 
er det super vigtigt, at ledelsen agerer, men det kræver mere viden 
om situationen. 
 
Medarbejderne tog en kort timeout - og kom herefter med eksempler, 
som Anne kvitterede for.  
 
Ud fra de samlede drøftelser i evalueringen vil Anne udarbejde op-
følgningsplan for evalueringen af LSU. Bilaget udsendes til kommen-
tering ved LSU medlemmerne og vedlægges referatet som bilag. 
 
Grundet tidspres blev underpunkterne om justering af antal supple-
anter og årshjul udskudt til næste møde den 18. december 2017.  
 
 

5. Eventuelt 
Grundet tidspres blev punktet droppet. 
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