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2019 

Januar 

Lokalegennemgang 

(bord/stole-opstilling) 

inden studiestart. 

 

Eksamensklargøring. 

 

Specialeskrivende i 

læsesale. 

 

Forberedelse af semes-

terplan, fredagsbarer 

Arts. 

 

Husudvalg, Nobel. 

 

Restferie + hovedferie 

(ønsker + planlægning). 

 

Evaluering, øvrige arran-

gementer på Arts (sær-

ligt sommer og jul) 

m. inddragelse af 

Lokalebookingen. 

 

Gennemgang af 

telefonlister, hjem-

meside og multi-

mediebeskatning.  

 

Check af kørekort 

 

BAL-seminar 

2019 

Februar 

 

Studiestart 

 

Adgangskort til nye 

studerende 

 

Forberedelse lønfor-

handling. 

 

Afklaring af behov for 

vedligehold + ønsker fra 

institutterne (sommer-

vedligehold). 

 

Gennemgang af hjem-

meside/personaleliste.  

 

MUS-midtvejsopfølgning 

 

Ændringer i arealbrug 

input til DaluxFM. 

 

Bygningsøkonomi, ØR1. 

 

Plan for afvikling af rest-

ferie klar og sommerferie 

ønsker besvaret  

 

AU DI-møde 

2019 

Marts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møde i LAMU/LSU 

Status vedr. APV – 

fysisk hhv. psykisk 

 

Lønforhandling 

 

Oplæg til fakultet vedr. 

sommervedligehold 

(godkendelse). 

 

Etablere UV-lokale 

liste for E-semester 

koordinere med Arts 

Studier og Syllabus 

 

Bemanding 1. maj 

 

AU RL-møde 

 

Planlægning af 

Midtvejsmøde i Emdrup 

til maj 

 

2019 

April 

 

Ønsker til udven-

digt vedligehold - 

lister. 

 

Gennemgang af 

lister vedr. møbel-

arkiv. 

 

Semestermøde 

med fredagsbarer 

på alle Arts lokati-

oner (registrerings-

status, praktiske 

forhold og æn-

dringer evalueres).  

2019 

Maj 

AU DI-møde 

 

Bygningsregisteret/

areal brug 

 

Ajourføre Studie-

portalens med 

diverse forhold 

omkring (parkering, 

uv-lokaler, studie-

områder/pladser, 

mv). 

 

Bemandingsplaner 

for hovedferie klar. 

 

Planlægning af 

møder angående 

studiestart i E-

semester. 

 

Midtvejsmøde i 

Emdrup 

2019 

Juni 

Eksamens-

klargøring. 

 

Opslagstavler 

gennemgås/-

rømmes. 

 

Omstille speciale-

pladser til UV-

lokaler i 1483 x3. 

 

Tømning af bog-

skabe i samarbej-

de m Arts Studier 

og Biblioteket. 

  

Kommunikation 

vedr. lukning af 

døre i ferien. 

 

Ændringer i areal-

brug - input til 

DaluxFM. 

 

Bygningsøkonomi, 

ØR2+3. 

 

Plan for ferie-

bemanding. 
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2019 

Juli 

 

Diverse ekstraopgaver, 

drift/rengøring. 

 

Gennemføres som-

mervedligehold. 

 

Gennemgang af 

borde/stole - i 

UV-lokaler. 

 

Opdatering/gennem-

gang af arbejdsplads-

brugsanvisninger. 

 

 

 

 

2019 

August 

 

Forberedelser til 

studiestart. 

 

Husudvalg, Nobel. 

 

Gennemgang af hjem-

meside/personale- liste. 

 

Ny MUS-periode starter, 

planlægning af samtaler 

aug-dec. 

 

Næste års budget – 

input til aktiviteter, drift, 

vedligehold og udvikling. 

 

Planlægning af 

Midtvejsmøde i Aarhus 

til oktober.  

2019 

Septem-

ber 

 

Studiestart.  

 

Budget 2019.  

 

Adgangskort til nye 

studerende 

 

Etablere UV-lokale 

liste for E-semester 

koordinere med Arts 

Studier og Syllabus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2019 

Okto-

ber 

Semestermøde med 

fredagsbarer på alle Arts 

lokationer (registrerings-

status, praktiske forhold 

og ændringer evalueres). 

 

AU-valg i november. 

 

Ændringer i arealbrug 

input til DaluxFM. 

 

Bygningsøkonomi, 

ØR3,5. 

 

Midtvejsmøde i Aarhus 

2019 

Novem

ber  
 

Fælles DI-møde 

 

Mødeplan for 

BAL- møder. 

 

Kommunikation 

vedr. julelys/deko-

rationer, lukning af 

døre i juleferie. 

 

Ajourføre Studie-

portalens med 

diverse forhold 

omkring (parkering, 

uv-lokaler, studie-

områder/pladser, 

mv). 

 

Vedligeholdelsesplan for 

perioden jul/nytår. 

 

 

2019 

Decem

ber 

Eksamensklar-

gøring. 

 

Klargøring af bogskabe 

til brug for speciale-

pladser i 1442, 1483 og 

bibliotek (?) i sam-

arbejde med Arts-

Studier/Biblioteket  

 

Opstilling til speciale-

pladser i 1483 lokale 

220, 228 og 244 og 

1463 lokale 222 og 226. 

 

Adgange til forårets 

speciale skrivende.   

 

Opslagstavler 

gennemgås/-

rømmes 

 

Planlægning af 

BAL seminar i 

januar.
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