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LSU-møde 
 
Mandag den 25. september 2017 kl. 11-12.30 i Rektoratets mødelokale 
 
Deltagere: Kirsten Jensen, Mads Niemann-Christensen, Signe Schou, 
Jesper Bo Jensen, Jette Riis, og Birgit Svenningsen 
 
Gæst under punkt 7: Fatos Kutllovci 
 
Ref.: Jenny Oostwouder (AU HR) 
 
 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (KJ) 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Økonomi – status R17 og B18 (KJ) 

KJ omdelte oversigt over budgettet for 2017 og havde følgende bemærkninger: 

 

- At budget 2017 var gået ned fra ØR1 til ØR3, blandt andet, fordi der for-

mentlig kun ansættes én jurist/DPO (fra 2018) mod tidligere budgetteret 

med muligvis ansættelse af 2 jurister, til håndtering af persondataforord-

ningen.  

  

- At budget 2018 forecastet fra i sommer ser fornuftigt ud, og at der vil fore-

ligge en mellemstatus fra Økonomi ultimo oktober.  

 

3. US plan for 2017 – halvårsevaluering (MCNC/KJ) – bilag 

KJ og MCNC havde gennemgået planen og skrevet status med kursiv i bilaget.  

 

SIS gjorde under pkt. 1a (om at sikre balancen mellem ressourcer og opgaver) 

opmærksom på, at opgaveløsningen havde været under pres i K&P på grund af 

samme mængde arbejdsopgaver, flere (uventede) vakancer, og samtidig en op-

fordring til medarbejderne om at afvikle flextimer inden januar 2018. KJ var 

opmærksom på problematikken og bemærkede, at den enkelte medarbejder 

kan anmode om en lidt længere tidshorisont, hvis man ikke kan nå at afvikle 

timerne inden for fristen. Det blev nævnt, at ferieperioderne kan bruges til at 

afvikle flextimer. K&P har udarbejdet en kalender i Outlook, hvori man hurtigt 

kan orientere sig om kollegernes afvikling af flexdage. 
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Konklusion på punkt 3  

Planen finpudses af US3 blandt andet med tilføjelse af andre opgaver, herun-

der de store strategiske satsninger. Dokumentet sættes herefter på afdelings-

møde den 5. oktober og afleveres efterfølgende til rektor til orientering og evt. 

kommentering.  

 

4. Kompetenceudvikling (MCNC/JBJ) 

Bilag med værktøjer og procesplan blev udleveret på mødet. 

 

MCNC og JBJ havde holdt møde med Astrid, HR, som havde anbefalet, at US 

koncentrerer sig om udvalgte opgaver og arbejder med disse. 

 

Værktøj havde følgende 4 trin 

 

1. Identifikation af de 3-4 vigtigste strategiske mål/opgaver i hver gruppe  

2. Afklaring af, hvilke resultater gruppen gerne vil nå  

3. Afklaring af, hvilke aktiviteter der skal sættes i gang for at nå målene 

4. Kortlægning af, hvilke kompetencer det er, gruppen har behov for for at 

gennemføre aktiviteterne.  

 

Efterfølgende laves en proces for, hvordan kompetencemålene inddrages i 

MUS. 

 

Proces 

MCNC og/eller JBJ deltager i oktober måned på et møde i hver af grupperne 

og præsenterer værktøj og procesplan.  

 

I hver af grupperne vælges en ankerperson.  

 

Grupperne udvælger de vigtigste opgaver og afleverer status ultimo oktober. 

LSU får et bruttooplæg til mødet den 21. november.  

 

På Sandbjergseminaret (den 23./24. november) bliver der gruppevis opsam-

ling, som skal føre til en færdig præsentation af kompetenceudviklingsplanen. 

HR deltager på førstedagen på Sandbjergseminaret. 

 

MCNC og JBJ giver status på første LSU-møde i 2018. Derefter kan ledergrup-

pen sætte kompetenceudviklingsplanen i gang.  

 

Der skal arbejdes med kompetenceudvikling i US på samme måde i årene 

fremover.   
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Projektet skal gøre det synligt, hvilke grundkompetencer man skal have, når 

man arbejder i US.  

 

KJ spurgte, hvordan projektet sikrer videndeling mellem medarbejderne. 

MCNC forklarede, at det var vigtigt, at ledergruppen arbejder aktivt med dette.  

 

Konklusion på punkt 4  

- Målet var at få det lange lys på og se kompetenceudvikling i et længere 

perspektiv.  

- MUS skal fremadrettet tage udgangspunkt i kompetenceudviklingsplaner. 

- Det er vigtigt, at det sikres, at medarbejderne får ejerskab til projektet.  

- Der var enighed om, at man også skal huske de mindre kerneopgaver, som 

der også arbejdes med ved siden af projektet.  

 

5. Status efter MiniMUS samt proces for kommende MUS-runde (KJ) 

– bilag  

 

KJ bemærkede, at konkrete behov for at tale om anerkendelse kan rejses af de 

medarbejdere, som måtte ønske dette i forbindelse med MUS. LSU konklude-

rede, at der ikke er et behov for et eksternt oplæg for alle.  

 

Det drøftedes, hvordan US indhenter den besluttede AU-MUS-kadence med 

afvikling af MUS i efteråret. Det blev aftalt, at Mini-MUS skal holdes inden ud-

gangen af juni 2018, med afvikling af MUS i november/december 2018. 

 

Konklusion for punkt 5 

Temaet anerkendelse drøftes om ønsket på individniveau. Der arrangeres ikke 

et eksternt oplæg.  

Karl Christensen og Bo Bjerre Jakobsen arrangerer kursus for US i ”AU en-

gelsk” i starten af 2018. 

SIS arrangerer et ”Skriv smart – 6 vigtige pointer i forhold til web/mail” oplæg 

i forlængelse af et afdelingsmøde. 

Kompetenceudvikling af kolleger efter kursusdeltagelse sættes på USplanen 

under pkt. 4, som noget US gerne vil gøre i 2018.  

US forventer at komme ind i AU-MUS kadencen fra 2018. 
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6. Titler i US (KJ): http://medarbejdere.au.dk/institutter/uniledsekreta-

riat/ 

Medarbejderne i K&P havde drøftet emnet og rejst spørgsmålet om ensretning 

af titler. Den tekniske vinkel var begrænset plads i Pure, mens der kan fyldes 

mere i den elektroniske mailsignatur.  

 

Der var enighed om, at det kan være hensigtsmæssigt udadtil, at man kan se, 

hvad medarbejderne konkret arbejder med, når man har en konkret henven-

delse, der skal besvares.  

 

Der var enighed om, at titelbrugen i US bør være ensartet. 

 

Konklusion på punkt 6:  

KJ bemærkede, at ”teamleder-benævnelser” m.m. ikke stemmer overens med 

HR-definitionerne, som indeholder personaleledelse i ledertitler. Derfor kan 

medarbejderne ikke bruge ”leder-titler”.  

  

Det blev aftalt, at K&P på et kommende gruppemøde drøfter brugen af og øn-

sker til titler og kommer med et oplæg, som kommer til drøftelse via LSU via 

et ledermøde.  

 

7. Digitalisering – (alle) 

- Opsamling fra gruppedrøftelser samt næste skridt 

Fatos Kutllovci uddelte bilag med gruppernes input til digitaliseringsstrate-

gien.  

 

Fatos forklarede, at der på AU var defineret nogle digitaliseringsmål, som LEA 

havde ansvaret for. LEA havde bedt om input fra VD-områderne/administrati-

onscentrene.   

 

Punkterne i bilaget blev gennemgået. 

 

Den videre proces: Arbejdsgruppen, bestående af Fatos og AU IT, skal arbejde 

videre med indkomne input. –Deadline for input: fredag i uge 39.  

 

LEA holder workshop i uge 43, hvor det videre arbejde vil blive prioriteret.  

 

Konklusion på punkt 7:  

Gruppernes input var afleveret til arbejdsgruppen/LEA – dog med mulighed 

for yderligere input senest fredag den 29. september.  

 

http://medarbejdere.au.dk/institutter/uniledsekretariat/
http://medarbejdere.au.dk/institutter/uniledsekretariat/
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8. APV-temaer, planstatus, arbejdsmiljøemner (BIS/MCNC) 

BIS fortalte, at der i de kvartalvise arbejdsmiljøstatistikker ikke var noget alar-

merende i forhold til sygefravær mv. i US.  

  

BIS og MCNC sørger for opdatering af handlingsplanen med ajourføring af ak-

tuelle/gennemførte tiltag. 

  

Der var planlagt et oplæg vedrørende ergonomi på afdelingsmødet den 5. ok-

tober, og 8-10 medarbejdere havde tilkendegivet interesse for at få konsulen-

ten til at se på deres arbejdspladsindretning.  

 

Der skal vælges repræsentanter til LAMU og LSU i starten af 2018. Nuvæ-

rende valgperioder udløber den 28. februar 2018. Valget sættes i gang af HR. 

 

Konklusion: 

LAMU opdaterer snarest US-planen. Planen sendes derefter til LSU. 

 

9. Forberedelse af Sandbjerg-seminar den 23.-24. november (SIS) 

Emnet på dag 1 bliver strategisk kompetenceudvikling jf. dagsordenens pkt. 4. 

 

Endvidere vil der være fokus på det fagsociale. 

 

Det drøftedes, om der på dag 2 skal være et fagligt oplæg fra en forsker. Der 

var konkrete forslag om 4 forskellige forskere. Det drøftedes, om oplægget 

skulle have sammenhæng med temaet på dag 1.  

 

Konklusion:  

Arbejdsgruppen arbejder videre og kommer med et programudkast.  

 

10. Faste dagsordenspunkter 

a. Personale, herunder opslag af stabschefstilling (SIS)  

SIS fortalte, at stabschefstillingen var sendt i opslag. Der var planlagt to sam-

talerunder med en forventet afgørelse inden udgangen af november måned.  

b. Samarbejde internt/eksternt 

c. Meddelelser 

 

11. Eventuelt (bilag: Bruttoliste) 

Mødet den 21. november flyttes til kl. 12-13.30 


