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INSTITUT FOR 
KOMMUNIKATION OG KULTUR 
AARHUS UNIVERSITET 

 
Referat af møde i LSU/LAMU fredag den 18. maj 2018 på 

Institut for Kommunikation og Kultur 
 

Til stede/medlemmer: Per Stounbjerg (PS), Camilla Skovbjerg Paldam (CSP), Anne 
Overballe (AO), Jody Pennington (JP), Morten Brockhoff (MB), Tine Arsinevici (TA), 
Peter Dalsgaard (PD), Birgitte Stougaard (BS), Lars Kiel Bertelsen (LKB), Nelly Du-
pont (NB), Inger Schoonderbeek Hansen (ISH), Mikkel Wallentin (MW) og Morten 
Breinbjerg (MBB).  
 
Desuden deltog: Yasmin Marie Jensen (YMJ – referent) og Louise Søndergaard (LS) 
 
Meldt afbud: Steffen Krogh, Anne Marit Waade og Tina Thode Hougaard. 

 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra den 21. marts 2018 
3. Drøftelse af handlingsplanen vedr. psykisk APV 2016 

 
FAMU-FSU har tiltrådt en opdateret fakultetshandlingsplan for APV og fakul-
tetsfølgegruppens forslag til opfølgning. I forlængelse heraf er vi blevet bedt 
om at levere en status på nedenstående områder (se også bilag): 
 
a) Status på indsatsområdet ”Arbejdstid og timehonorering” 
b) Status på indsatsområdet ”Forebyggelse af stress” 
c) Status på indsatsområdet ”Timeubalancer, MUS og forventningsafstem-

ning” 
d) Status på indsatsområdet ”Medarbejderinklusion i forhold til bl.a. organi-

sation og strategi” 
e) Status på indsatsområdet ”Styrket anerkendelse” 
f) Status på indsatsområdet ”Styrkelse af samarbejde og kollegialt fællesskab 

gennem fysisk organisering” 
g) Status på indsatsområdet ”Sprogpolitik” 

 
Statusnotater skal være fremsendt til Martin Keis Kristensen senest den 28. 
maj 2018. 

4. Status på Vip-O-Matic 
5. Orientering fra institutlederen: 

a) Campus 2.0 
b) Forhandlinger med Institut for Virksomhedsledelse 

6. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt.  
 

2. Godkendelse af referat fra den 21. marts 2018 
 
Godkendt med forbehold for to mindre rettelser.  
 

3. Drøftelse af handlingsplanen vedr. psykisk APV 2016 (2 bilag) 
 
Fakultetet har bedt institutterne om at melde tilbage om, hvad status er på in-
stitutternes arbejde med en række punkter fra fakultetets handlingsplan. Hid-
til har vi troet, at det alene var instituttets handlingsplan, instituttet skulle 
følge op på, og at vi ville få eksplicit besked, hvis der var andre punkter, insti-
tutterne forventedes at tage sig af.  Punkterne blev gennemgået på mødet, her-
efter vil PS opsamle punkterne i et brev til FAMU/FSU. 
  

a) Status på indsatsområdet ”Arbejdstid og timehonorering” 
Grundlæggende normer ligger for VIP’s vedkommende i arbejdstidsaftalen. 
Det er ikke instituttets opgave at forhandle normerne, men fakultetets. For 
TAP er der ikke timenormer, men løbende aftaler om arbejdsfordeling. 
 
For VIP’s vedkommende arbejder IKK på at sikre transparens i form af klart 
kendskab til alle normer (inklusive honoreringen af de enkelte undervisnings-
forløb) og klare forhåndsaftaler om honorering af undervisning og andre ar-
bejdsopgaver. Det er vigtigt at pointere, at der aftales normer/akkorder for va-
retagelsen af opgaver – ikke afregning efter forbrug. Konkrete planer indbefat-
ter: a) offentliggørelse af revideret normark, brugt til Vipomatic, evt. i mere 
læservenlig form b) udmelding af aftaler om uddannelsesbudgetter, når de fo-
religger. 
 

b) Status på indsatsområdet ”Forebyggelse af stress” – med fokus på 
ph.d.-studerende 
Der er gjort en væsentlig indsats med fokus på afdelingsledere som personale-
leder, fx i forbindelse med MUS, hvor juniorforskere vilkår har været et fokus-
punkt. Det er kommunikeret til såvel ledere som medarbejdere. 
 
Vores diskussioner har vist væsentlige opmærksomhedspunkter, herunder at 
såvel ph.d.-vejledere som AL skal klædes på til at håndtere stresssymptomer 
og stresssygemeldinger. Der er øget fokus på procesvejledning, ligesom insti-
tuttet generelt planlægger skærpede procedurer ved langtidssygemeldinger.  
Det kunne bekræftes, at der i indkaldelser til sygefraværssamtaler står, at man 



 
 

INSTITUT FOR 
KOMMUNIKATION OG KULTUR 
AARHUS UNIVERSITET 

Referat 
 
Yasmin Marie Jensen 
 
Dato: 30. maj 2018 

 

Side 3/6 

har ret til at tage en bisidder med. 
 

c) Status på indsatsområdet ”Timeubalancer, MUS og forventningsaf-
stemning” 
VIP-ubalancerne har været centralt fokus i LSU’s arbejde, inklusive seneste 
MUS-runde. Der er mellem fællestillidsrepræsentant og institutleder indgået 
aftale om samlet nedbringning af ældre pukler, som er konfirmeret af LSU. Ef-
fekten af dette bliver for alvor synlig fra efteråret 2018 og de næste semestre. 
Umiddelbart betyder det en vækst i ubalancer, som kompenseres af en meget 
stor mængde forskningssemestre. 
 
Oversigt over (mest) aktuelle timeubalancer diskuteres inden 12. juni i Insti-
tutledelse og LSU/LAMU. Opmærksomheden er både rettet mod den samlede 
bundlinje – og mod spektret af plusser og minusser i regnskabet. 
LSU og LAMU får i den forbindelse de anonymiserede tal, mens de individu-
elle drøftes mellem institutleder og TR, da FSU/FAMU har fået oplyst, at over-
sigterne på individniveau ikke må udleveres til hele udvalget. 
 

d) Status på indsatsområdet ”Medarbejderinklusion i forhold til bl.a. 
organisation og strategi” 
Processen omkring VIP-stillinger har været belyst i LSU ved feedback fra 
samtlige afdelinger. Afdelingernes feedback viser, at der gennemgående er en 
bred inddragelse omkring de overordnede bud på stillingsbehov og indsatsom-
råder. Drøftelserne finder typisk sted i foråret, så afdelingslederne er klædt på 
til konkrete stillingsforhandlinger i starten af efteråret. Det er skiftende, hvor 
mange ikke-fastvip, der inddrages her; de fleste steder deltager fx adjunkter 
også i de generelle drøftelser, mens øvrige gruppers deltagelse varierer. 
 
 Den konkrete udformning af opslag i henhold til instituttets stillingsplan, der 
inden endelig vedtagelse er forelagt Institutforum, sker i dialog med grupper 
af senior-VIP. Det svarer til ønskerne i problemanalysen. Et nyt moment, der i 
den forbindelse skal tages højde for, er brugen af søgekomiteer. Det skaber 
nye former for inddragelse, idet søgekomiteernes arbejde kan få konsekvenser 
for den konkrete udformning af opslag. Inddragelse omkring TAP-stillinger er 
typisk sket dels i ansættelsesudvalg dels i lokale dialoger om bemandingsbe-
hov. 
 

e) Status på indsatsområdet ”Styrket anerkendelse” 
Området har været i fokus i lokal opfølgning på APV, bl.a. ved ændringer i ny-
hedsbrev med medarbejderpræsentationer, presseklip m.v. Her synliggøres 
alle medarbejdergrupper, VIP såvel som TAP, juniorer såvel som seniorer i an-
erkendelse af bredspektret indsats. I flere afdelinger har det været særligt fo-
kus på inklusion af juniorforskere, så det bliver tydeligt, at de indgår som del 
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af holdet. Det sker fx ved inddragelse i studieordningsarbejde. Nogle opererer 
med frokostmøder arrangeret af ph.d., forskerbreve redigeret og til dels skre-
vet af ph.d.-studerende. Et redskab i flere afdelinger har således været bevidst 
spredning af ansvar på forskellige medarbejdere: taletid på møder, oplæg etc. 
Samtidig arbejdes der med at sætte ind over for hæmmende faktorer, fx en 
hård tone på lærermøder i nogle fag. Cf. i øvrigt arbejdet med god omgangs-
tone. 
 

f) Status på indsatsområdet ”Styrkelse af samarbejde og kollegialt 
fællesskab gennem fysisk organisering” 
Instituttet har udarbejdet en kontorpolitik, der har været i anvendelse ved 
flere større rokader (Katrinebjerg, 1481) og i flere individuelle tilfælde. Det har 
givet mere transparente kriterier og mulighed for samling af fagmiljøer. Et op-
mærksomhedspunkt er i den forbindelse behovet for at prioritere andre facili-
teter end enkeltpersonskontorer. Nye kollektive samarbejdsformer kan lægge 
op til fælles, ’laboratorie’-agtige faciliteter. Især yngre medarbejdere efterspør-
ger en facilitering af dynamiske, kreative miljøer frem for individuelle celler. 
 

g) Status på indsatsområdet ”Sprogpolitik” 
Her er stadig et indsatsområde. Emnet har været drøftet i forskellige fora. Der 
er enighed om behovet for en klarere politik/praksis (som ikke nødvendigvis 
er ens for alle; nogle afdelinger bruger allerede engelsk som mødesprog, mens 
det andre steder giver mindre mening). I en del sammenhænge fungerer dansk 
som en eksklusionsmekanisme. Derfor skal vi arbejde hen imod, at al væsent-
lig information (også) findes på engelsk. På den anden side understreges for-
ventningen om, at varigt ansatte også tilegner sig dansk, så de kan fungere i 
sammenhænge, hvor det er arbejdssprog; ellers havner for stor en administra-
tiv byrde på de dansktalende. Planen er at etablere en bredt sammensat ar-
bejdsgruppe med henblik på at udarbejde specifikke anbefalinger til institut-
tet. 

 
4. Status på Vip-O-matic (1 bilag) 

 
Årshjulet for Vip-O-matic blev sendt rundt som bilag, JP præsenterede status 
på Vip-O-matic.  
 
Nuværende status på E17 er, at Vip-O-Matic teamet er cirka 2 måneder bagud, 
men tallene bliver sendt til validering hos VIP’erne senest i uge 21. Dette skyl-
des et forsinket eksamenstræk, som viste sig at indeholde eksaminer for 4 se-
mestre, hvilket der er blevet brugt en del tid på at udrede. Det er aftalt at E17 
er helt færdigbehandlet d. 1. september.  
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F17 er på nuværende tidspunkt til validering hos AL med frist 31. maj. De har 
fået en liste over VIP’er, der på deres respektive afdelinger ikke har meldt til-
bage vedrørende deres timeregnskabet – trods rykkere. Dette er et tilbageven-
dende problem og medvirkende årsag til, at semesterregnskaberne ikke kan 
lukkes til tiden. ISH foreslog at putte AL som cc, når der bliver sendt rykker 
ud, så de har fokus på opsamling undervejs.  
 
Resultatet af nedskrivning og overførsel af timebankerne vil gøre ubalancerne 
større, men det er nødvendigt for at tage timerne alvorligt i stedet for at 
gemme dem væk i banker.  
 
Der er bekymring for, om IKK kan nedbringe timerne inden for de næste par 
år, da der er usikkerhed om DVIP midler er nok. Der blev gjort opmærksom 
på, at mange har svært ved at bringe deres timetal ned, da de har andet ar-
bejde ved siden af deres undervisning. Derudover har de ofte ’usynligt arbejde 
med at sætte DVIP ind i arbejdsopgaverne. Det er et problem, som ikke er om-
talt i arbejdstidsaftalen og som er blevet ret tydeligt. Dog vil de de gennem-
førte effektiviseringer af undervisningen være med til systematisk at nedskrive 
timeforbruget over de næste par år.  
 

5. Orientering fra institutlederen 
 
a) Campus 2.0.  
 
Information om udbygningen af Katrinebjerg og flytningen af kasernefagene 
til Universitetsbyen er blevet delt i nyhedsbrevet med links til AU’s hjemme-
side. PS forestiller sig at indkalde AL og Morten Brockhoff til møde omkring, 
hvad der konkret skal til for at flytte fra Kasernen til Universitetsbyen.  
 
b) Forhandlinger med Institut for Virksomhedsledelse 
 
PS har aftalt med Institut for Virksomhedsledelse, at et antal studiepladser og 
fire medarbejdere flyttes fra dem til IKK. Overflytningen skulle således ikke 
blive en økonomisk belastning. Der er tale om kollegaer fra det tidligere 
BCOM, som primært kommer til at være på uddannelserne i international 
virksomhedskommunikation og bl.a. indgå i den allerede igangsatte udvikling 
af et tilvalg i strategisk kommunikation i organisationer. Tilvalget ventes at til-
trække omkring 200 studerende. Den formelle overflytning af medarbejdere 
ventes at finde sted allerede i år, men de indgår først fra sommeren 19 i vores 
undervisning. 
 

6. Eventuelt  
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Mødet d. 04.06.18 bliver et LSU-møde uden deltagelse af LAMU.  
 
Forslag til morgensang skiftevis på de forskellige lokationer. Da tiden var løbet 
ud, blev det bestemt at tage forslaget op igen ved næste møde.  


