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Til stede/medlemmer: Per Stounbjerg (PS), Hans-Peter Degn (HPD), Marianne Rasmussen 
(MR), Nelly Dupont (ND), Peter Dalsgaard (PD), Inger 
Schoonderbeek Hansen (ISH), Jody Pennington (JP), Camilla 
Skovbjerg Paldam (CSP), Tina Thode Hougaard (TTH), Anne Marit 
Waade (AMW), Lars Kiel Bertelsen (LKB), Morten Breinbjerg (MBR), 
Birgitte Stougaard Pedersen (BSP). 

 
Desuden deltog:  Anne Overballe (AO - referent), Louise Søndergaard (LS), Tine 

Arsinevici (TA) og Martin Keis Kristensen fra AU HR 
 
Meldt afbud:  Ushma Jacobsen, Steffen Krogh og Morten Brockhoff 
  
 
 
Dagsorden 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
2) God omgangstone. Under punktet deltager Martin Keis Kristensen fra AU 

HR, Udvikling og Arbejdsmiljø. 
3) Status på de psykiske APV handlingsplaner samt opfølgning på fysisk APV. 
4) Forslag om overvågningskameraer ved udgangen på Kasernen. 
5) Næste møde i hhv. LSU og LAMU? 
6) Eventuelt 

 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden: 
 
 Godkendt 
 
 
2. God omgangstone og kommunikation: 
 
 På baggrund af den psykiske APV der viste, at omgangstonen nogle steder på 
 universitetet opleves som hånd, har HAMU og Universitetsledelsen besluttet, at alle 
 områder skal arbejde med temaet ”God omgangstone og kommunikation”. Derfor har  
 man på Arts udpeget temaet som indsatsområde i APV 2016, og FAMU og FSU har 
 derfor nedsat en arbejdsgruppe. Denne arbejdsgruppe skal inddrage de lokale udvalg i 
 processen og blandt andet have fokus på, om der er et behov for at udarbejde en 
 ”Code of conduct”på baggrund af udvalgenes forslag. 
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 De lokale udvalg skal ”fodre” FAMU og FSU med en række forslag til konkrete 
 tiltag.  
  
 Arbejdsgruppen havde til formålet udarbejdet en proces der var inddelt i 8 faser, som  
 LSU og LAMU gennemgik på mødet. Hele processen var fastsat til 45 minutter og blev 
 styret af Martin Keis Kristensen fra AU HR, Udvikling og Arbejdsmiljø. Forslagene er 
 indskrevet i vedlagte skema. 
 

PS ønskede som formand for Arts’ arbejdsgruppe om god omgangstone at høre LSU og 
LAMUS holdning til, om der er behov for at udarbejde en Code of Conduct, eller om det, 
der står i AU’s normer for det daglige arbejdsliv, er tilstrækkeligt. Konklusionen blev, at 
de allerede nedskrevne normer er tilstrækkelige, og at det handler om at praktisere disse 
frem for at lave yderligere formuleringer. 

   
 
3. Status på de psykiske APV handlingsplaner samt opfølgning på fysisk APV: 
   
 PS og TA havde opdateret skemaet for vores psykiske APV handlingsplan og TA havde 
 tilføjet forslag til de nye indikatorfarver for, hvor langt IKK er kommet i de forskellige 
 tiltag. LSU og LAMU blev bedt om at komme med kommentarer skemaet. 
 
 BSP fortalte, at man i ledelsesgruppen havde talt om, om man ikke kunne lave et kursus i 
 procesvejledning for ph.d.-vejledere. 
 
 PD ønskede, at man igen så på timehonorering og fandt nogle bedre normer for visse  
 typer af opgaver, som han mente var undernormeret i forhold til dets honorering. 
 

PS sagde, at timehonoreringen skal svare til virkeligheden og arbejdets omfang. 
Normeringen for f.eks. bedømmelser svarer ikke til virkeligheden og kan med fordel 
genovervejes, medmindre der (forventeligt) indføres shortlistning ved bedømmelse af 
stillingsansøgninger. – Det er ledelsens opgave at instruere medarbejderne i, hvordan de 
kan nå arbejdet inden for normerne.  

 
Det er også muligt på institutniveau at fastsætte normer for opgaver, som endnu ikke er 
normsat. Her afventer vi imidlertid den nye arbejdstidsaftale.  

 
 PS fortalte, at han og CSP i øjeblikket forhandler om de gamle timepukler, og at det vil 
 blive taget op på næste LSU-møde. 
 
 Arbejdsbelastning, pkt. 10 (Bedre brugerinddragelse ved indførsel af nye systemer og 
 teknologi): 
 

PD udtrykte bekymring over, at nye systemer stadig bliver indført uden brugerinddrag-
else, som f.eks. Digital Eksamen, hvor input fra medarbejdersiden ikke er kommet med i 
udbudsmaterialet.  Han undrer sig over, at man ikke inddrager og bruger den ekspertise, 
som der netop er inden for IT på Katrinebjerg. 

 
 Arbejdsbelastning, pkt. 2 (Arbejdstidsopgørelser anvendes ved MUS fra E16, og ved 
 en halvårlig opfølgning på MUS): 
 

CSP fandt, at VIPOMATIC-processen på IKK går for langsom. Både F16 og E16 er først 
ved at blive valideret nu og det er alt for sent. IKS er allerede færdige. Kadencen skal  
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speedes op, så vi ikke kommer bagefter, og så vi vil kunne bruge det i forbindelse med 
halvårlige  opfølgninger.  
TA beklagede, at der var sket forsinkelser, forsikrede om, at årshjulet fremover vil blive 
fulgt, og at der bliver halvårlige valideringer, og BSP tilføjede, at F 17 er lagt ind nu. 

 
 Forebyggelse af stress, pkt. 3 (Skabelse af frirum/sammenhængende arbejdstid til 
 forskning og andre større opgaver): 
 
 Ønsket om at øge muligheden for at melde ønsker ind omkring undervisningstids- 
 punkter har været drøftet i FSU, men der var ikke opbakning, fortalte PS. 
 
 Opfølgning på IKK´s fysiske AVP: 
 
 Rygning: 
 
 Lars Mitens er kontaktet et par gange, men er ikke vendt tilbage med forslag pga. 
 arbejdspres. 
 
 I Nobel har de selv lavet forslag til rygezoner. 
 
 Flytninger i Nobel: 
 
 Flytningerne er gået over alt forventning. 
 
 Anvendelse af fælles faciliteter: 
 
 Fordelingen af lokaler på Katrinebjerg er ved denne semesterstart forløbet forholdsvist 
 roligt, fortalte MBR. 
 

Begge steder har instituttets kontorpolitik været en god hjælp, og den bliver også 
grundlaget for en kommende rokade på Kasernen. 

 
 HPD savner et fælles husudvalg på Katrinebjerg. 
 
 Ph.d-ernes fysiske arbejdsforhold: 
 

I forbindelse med udløb af ph.d.-aftalerne er det uklart, hvorledes ph.d.er, hvis periode 
er udløbet, men som endnu ikke har færdiggjort deres afhandling, er tilknyttet deres 
afdeling og hvor længe, de evt. har krav på adgang  til en kontorarbejdsplads. 
 
Set i lyset af den pressede lokalesituation på IKK, mente PS, at ph.d.erne kan være nødt 
til at flytte ud af deres kontor ved kontraktens udløb, men at man kan lave en fælles 
aftale om, at det, hvis der er plads, er muligt at beholde pladsen i fx ½ år efter udløb. 

 
Fremover må vi også stramme op på aftaler om fx ph.d.-studerende fra 
professionshøjskolerne, da der p.t. er tildelt kontorpladser, som slet ikke benyttes. 

  
 Der er behov for en fælles politik på området, og problemstillingen vil blive taget op i 
 institutledelsen. 
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4. Forslag om overvågningskameraer ved udgangen på Kaserne: 
 

Pga. den sidste tids tyverier på Kasernen ønskes der opsat 7 kameraer ved 
udgangsdørene på Kasernen. Der er kun 2 medarbejdere på AU der vil kunne se 
optagelserne, og de har kun lov til at se optagelserne i forbindelse med eventuelle 
tyverier. TA ønskede grønt lys” fra LAMU og LSU til opsættelsen. 

 
Enkelte nævnte deres modvilje mod overvågning af medarbejdere generelt og skepsis 
mht. effekten, og der var også forslag om, at vente et halvt år og se, om 
problemet/behovet stadig var der. 

 
 Det endte med, at der blev givet ”grønt lys” til opsættelsen. 
 
 
5. Næste møde i hhv. LSU og LAMU? 
 
 Der er behov for møder i begge udvalg her i efteråret. Næste møde i LSU er allerede sat 
 til den 3. oktober 2017. Der bliver snarest meldt en dato ud for et LAMU-møde. 
  
 
6. Eventuelt: 
 
 Der var ikke noget under punktet.  

 
 
Aarhus, den 8. september 2017/AO 


