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Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Skal der fremover fast afholdes fællesmøder mellem LAMU og LSU? 

3. Valg til LSU, herunder ph.d.-repræsentation 

4. Eventuelt 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: 

 

Godkendt. 

 

2. Skal der fremover fast afholdes fællesmøder mellem LAMU og LSU?: 

 

På fakultetet er det blevet besluttet, at man i princippet fremover vil afholde fællesmøder i 

FSU og FAMU. Spørgsmålet er, om vi vil gøre det samme på IKK? Meningen er ikke at slå det 

helt sammen til ét organ, da der på nogle områder er forskellige dagsordner, men mange 

punkter er gældende for både LSU og LAMU. 

 

Efter en kort diskussion blev det besluttet, at vi fortsætter som vi gør i dag. Dvs. at man 

afholder fællesmøder når det er nødvendigt, og det giver mening. PS vil så afholde formøde 

og lave dagsorden med begge organers næstformænd. 
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3. Valg til LSU, herunder ph.d.-repræsentation 

 

Den nuværende valgperiode for LSU udløber den 28. februar 2018. Der skal altså 

sammensættes et nyt udvalg pr. 1. marts 2018. Valgperioden er 2 år. 

 

Ifølge vores forretningsorden består LSU af 5 ledelsesrepræsentanter og op til 10 

medarbejderrepræsentanter. 

 

Medarbejdergruppen sammensættes af tillidsrepræsentanterne for VIP´erne samt 2 TAP-

repræsentanter (1 HK og 1 AC) samt en repræsentant for de ph.d.-studerende. 

 

Institutlederen er formand for LSU og udpeger de øvrige ledelsesrepræsentanter samt 

suppleanter. 

  

Medarbejderrepræsentanterne og suppleanterne for disse udpeges af de forhandlings-

berettigede organisationer, så vidt muligt blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter. 

 

Der sker i øjeblikket udskiftninger af afdelingsledere, både Inger Schoonderbeek Hansen og 

Peter Bakker stopper som afdelingsledere. Ledelsesrepræsentanterne i LSU udpeges blandt 

dem, som er ledere efter februar i år.  

 

4. Eventuelt: 

 

Orienteringspunkter: 

 

a) Der har været valg til studienævnet.  

b) LKB fortsætter som studieleder. 

c) Der er valg til LAMU. Det har været annonceret i nyhedsbrevet, men spred gerne 

budskabet. 

d) Der er vedtaget en Finansieringsreform. Der er ikke lavet konsekvensberegninger, men 

vi forudser, at det ikke bliver til stor ugunst for os. 

e) Regeringen har vedtaget en ny sprogstrategi, der skal løfte studerende og elevers 

sprogkundskaber på tværs af hele uddannelsessystemet. Med den nye strategi følger 

der 100 millioner kroner fordelt over fem år i perioden 2018-2022. I strategien indgår 

der bl.a. oprettelsen af et nationalt center for fremmedsprog, der forankres på både AU 

og KU, og det forventes at omtrent halvdelen af de bevilgede midler kommer 

Vestdanmarks del af centret til gode. 

f) På IKK er der lige nu et par nye uddannelser på vej, nemlig: 

1) Konferencetolkeuddannelsen. Denne kræver et tolkelaboratorie og bliver ikke 

nogen overskudsforretning. Uddannelsen har sin egen bekendtgørelse. 

2) Kandidatuddannelse i Cognitive Science er under godkendelse i 

universitetsledelsen. 

 

 

Aarhus, den 8. december 2017/AO  


