Aarhus 2. juli 2013
Nyhedsbrev IÆK, nr. 4, 2013
Kære kolleger på IÆK.
Jeg antydede i mit forrige nyhedsbrev, at I ville høre fra mig endnu en gang inden sommerferien.
For nogen af jer er ferien muligvis allerede begyndt, men alligevel … et løfte er et løfte, og der er
selvfølgelig også lidt forskelligt, I bør vide.
Lønforhandlinger
Vi nåede lige netop at blive færdige med lønforhandlingerne inden sommerferien, men desværre
nåede vi ikke at få de individuelle breve ud til ansøgerne. Sammen med tillidsrepræsentanterne har
jeg lavet et par skriv om proces, nye logikker og resultater. I vil snarest kunne finde disse papirer på
MIÆK, hvor I også vil kunne finde dekanens overordnede bemærkninger til årets lønforhandlinger.
Besøg på lokationerne i august
Ved indgangen til efterårssemestret vil Ken og jeg endnu engang komme på besøg i de respektive
hjørner af instituttet. Der er desværre allerede usædvanligt stort run på mødetiden i august og
september, så denne gang har vi valgt at tage udgangspunkt i lokationslogikken. Som konsekvens
heraf har vi arrangeret fire møder, der allerede gerne skulle være i kalenderen:
Kasernen: Mandag den 19. august kl. 13-14.45
Nobelparken, sprogfagene: Tirsdag den 20. august kl. 9-10.45
Nobelparken, Nordisk og SemLing: Tirsdag den 27. august kl. 8.30-10.15
Katrinebjerg: Fredag den 30. august kl. 9-10.45
Formålet med disse møder er ikke mindst, at I får mulighed for at komme i direkte dialog med os,
så I må gerne overveje, om I har temaer til dagsordnen. For vores vedkommende er der allerede tre
temaer på ønskelisten. Vi vil nemlig gerne rundt om, hvorledes vi bedst tackler
organisationsjusteringen, løser opgaven med at få tryllet mere undervisning frem til de studerende
uden, at vi adderer yderligere til stress-situationen, og den næste runde uddannelsesudvikling. Det
er alt sammen store emner, der hver især kan tage lang tid. Mhp. at kvalificere diskussionen og
dermed forhåbentlig skære et hjørne af den vil I modtage opspil til alle punkter inden møderne.
Ny ansøgningsrunde til Velux Fonden
Velux Fonden inviterer igen IÆK til at komme med interessetilkendegivelser om nye
kernegruppeprojekter med henblik på bevilling i 2014. Fristen er denne gang d. 2. december 2013.
Som noget nyt er det muligt at søge midler til udenlandske forskeres løn, dvs. gæsteprofessorer,
som bliver tilknyttet kernegrupperne. I skal også være opmærksomme på, at det ikke længere er
muligt at indsende en forbedrede versioner af tidligere fuldt udarbejdede ansøgning, mens projekter,
der kun nåede til interessetilkendegivelsesrunden er velkomne endnu engang.
IÆK må indsende i alt fem interessetilkendegivelser. Vi laver en intern proces og melder frister
ud umiddelbart efter sommerferien, hvor vi også vil lave en proces mht. ansøgninger til
Carlsbergfonden (med frist 1. oktober 2013) og Det Frie Forskningsråd (bemærk ny tidsfrist 1.
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november 2013). I denne forbindelse får I også mere at vide om Veluxfondens invitation specielt
mht. fondens uddelingsområder, kernegruppevirkemidlet, som fonden ser det, kriterier for det gode
projekt, procedurer og behandlingsforløb mv. For nu skal I bare begynde at gumle på de gode ideer,
når I sidder i palmernes skygge og - hvem ved - får en kokosnød i hovedet og derfor ikke kan undgå
at blive inspireret til en humanistisk version af tyngdekraften!
Ergoterapeut på besøg
I forbindelse med den fysiske APV var der flere, der meldte problemer ind, der kan tænkes at have
at gøre med arbejdsstillinger mv. Som en del af opfølgningsarbejdet på denne del af APV'en har vi
(nå ja, det vil så sige Tine) derfor taget kontakt til en ergoterapeut, vi har fået anbefalet.
Anbefalingen fra denne ergoterapeut er, at hun giver et generelt oplæg med fokus på forebyggelse
og derefter kommer på besøg hos de af jer, der måtte have behov for det.
For at så mange som muligt kan deltage, har vi bedt om af få det fælles oplæg både på Katrinebjerg,
på Kasernen og i Nobelparken. For at undgå tidsspilde har vi tillige forsøgt at lægge dem i
umiddelbar forlængelse af de allerede nævnte lokationsmøder (idet vi dog har valgt kun at lægge et
enkelt arrangement i Nobelparken). Det har desværre kun næsten kunnet lade sig gøre at få denne
kabale til at gå op, så kalenderen er kommet til at se således ud:
Kasernen: Mandag den 19. august kl. 14.45-16
Nobelparken: Tirsdag den 27. august kl. 10.15-11.30
Katrinebjerg: Fredag den 30. august kl. 10.45-12
Når ergoterapeuten ønsker at lægge ud med en generel introduktion, skyldes det, at hun har erfaring
for, at alle her vil kunne få inspiration til forbedring af det fysiske arbejdsmiljø, samtidig med at
besøgene på de personlige arbejdssteder efterfølgende bliver langt mere udbytterige. Hvis I har
behov for at få besøg af hende, er det derfor meget afgørende, at I prioriterer at komme til
fællesseancen. Ergoterapeuten har endvidere erfaring for, at deltagelse i det fælles oplæg er
tilstrækkeligt for langt de fleste, men at medarbejdere, som allerede har problemer af ergonomisk
art, bør tage imod tilbuddet om efterfølgende individuel rådgivning på eget kontor. I starten af
august bliver der mulighed for at booke tid til individuelt besøg. Vel mødt!
Demonstration af hjertestartere og evakueringsøvelser
Og videre i denne arbejdsmiljødur. Vi har længe haft et par udeståender af sikkerhedsmæssig
karakter. På forskellige steder i vores bygninger hænger der både hjertestartere og evakueringsveste.
Sikkerhedsmæssigt spiller det imidlertid bedst, hvis en hel del af os oven i købet ved, hvordan de
skal bruges! Af denne grund er vi faktisk forpligtede på at gennemføre kurser og træningsøvelser.
Nu er vi klar til at råde bod på denne undladelsessynd.
Vi har bestræbt os på at lægge de to ting sammen, så man kun skal af huse en enkelt gang - og især
evakueringsøvelserne skal naturligvis foregå der, hvor evakueringen skal finde sted, så vi har derfor
også i denne sag anvendt lokationslogikken som udgangspunkt (idet Nobelparken også i denne
sammenhæng betragtes som én lokation). Kurser og øvelser vil finde sted efter følgende kalender:
Katrinebjerg: Den 10. september kl. 9 til ca. 11
Nobelparken: Den 11. september kl. 9 til ca. 11
Kasernen: Den 12. september kl. 9 til ca. 11

2

Afvikling af restferie i ferieåret 2013/14
Nu vi er ved hjertestartere - tillad mig da et lille hjertesuk: Vi har lige været igennem lukningen af
det forgangne ferieår, og i den forbindelse har jeg måttet underskrive usædvanligt mange
dokumenter vedr. overflytning af feriedage til det nuværende ferieår. Ét er, at det giver mig
skrivekrampe - det kunne man nok leve med - noget andet er, at det kræver temmelig mange
ressourcer for de lokale sekretærer at få ryddet op i dette. Det sidste er lidt vanskeligere at leve med,
for disse kræfter ville vi garanteret alle sammen hellere anvende til noget andet; der er som bekendt
nok at se til for vores gode sekretærer. Jeg vil derfor bede jer alle om at hjælpe til med at få afviklet
overskudsferie.
Det er i den forbindelse altafgørende, at I laver en aftale med den sekretær, der håndterer jeres
ferieregnskab, om, hvornår restferien skal afholdes. For at høste de administrative gevinster ved at
køre efter en forhåndsinddateret feriematrice skal forventet afvikling af al ferie altid være inddateret
i vores system, altså også den overførte ferie. Som I ved, kan der altid rettes på de inddaterede
tidspunkter, hvis I inden den indtastede feriestart angiver alternative afholdelsestidspunkter. Jeg vil
gerne tilføje, at man naturligvis er i sin gode ret til at få overflyttet ferie efter gældende regler, hvis
man er forhindret i at få den afviklet. Målet er dog, at så mange som muligt får afviklet al ferie, og
det fordrer utvivlsomt, at I forholder jer til spørgsmålet forlods og får inddateret hele molevitten fra
begyndelsen. Når I nu har været på ferie (og derfor trænger til mere ferie), vil jeg derfor bede jer om
at få ordnet den lille inddateringssag.
Ferieplan for institutsekretariatet
Ferie er jo ikke det ringeste tema, så lad os dvæle lidt ved det. Vores altid servicemindede
sekretærer i institutsekretariatet har været så forudseende, at de har koordineret deres
ferieafholdelse, så det skulle være muligt at få fat i nogen i den hedeste af de danske
sommermåneder (det er noget med mindst 15 grader!). Resultatet er denne ferieplan.
Selv holder jeg ferie i de kommende tre uger, hvis det skulle interessere nogen. Jeg er derfor først
tilgængelig igen for institutrelaterede lækkerier fra begyndelsen af august.

Og SÅ må det være på tide at ønske jer alle en rigtig god og velfortjent sommerferie. Jeg håber, I
kommer til at nyde den rigtig meget, og at I (stort set) glemmer alt om Institut for Æstetik og
Kommunikation for en stund. Hvis I ikke har lagt mærke til det, vil jeg lige gøre opmærksom på, at
der også foreligger en sommerhilsen fra vores dekan. Den kan I finde her.
God sommer
Niels

NYHEDER FRA OVEN
Strategi med 3 i'er
Fakultetsledelsen arbejder på at gøre Arts’ strategi for 2013-2020 klar til drøftelse i efteråret. I
centrum står de tre i’er: interdisciplinaritet, internationalisering og interaktion.
Politikker og strategier på ARTS
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På medarbejderportalen for Arts kan man nu finde en række notater vedtaget af fakultetsledelsen; fx
om professorater og om forskningstilsyn.
Fælles alarmeringsnummer på AU
AU har fået et fælles alarmeringsnummer, som alle kan ringe til i tilfælde af brand, ulykker eller
andre livstruende situationer på Aarhus Universitet.
Proces for indstilling om ændret uddannelsesudbud
Der er nu vedtaget en proces for drøftelser af forslag til ændringer i uddannelsesudbuddet på Arts,
herunder ændring i KOT-optaget.
Åbent i sommerferien
Sommertid er som regel ferietid, og ferietid betyder andre åbningstider. Se hvad, der har åbent
hvornår på Arts.
Studiestartsinformation
Studiestartsinformationen til nye studerende (bachelor, tilvalg, kandidat og master) bliver løbende
opdateret og kan allerede findes på studerende.au.dk
Forskerudvekslingsaftaler med Japan og Kina
Formålet med aftalerne er at stimulere forskermobiliteten mellem Danmark og de pågældende lande
med henblik på at styrke uddannelsen af forskerstuderende.
Opslaget findes i elektronisk form
For Kina - http://www.dkuni.dk/Internationalt/Japan-og-Kina/Kina
For Japan - http://www.dkuni.dk/Internationalt/Japan-og-Kina/Japan
NB:
Danske forskere er velkomne til at gøre deres japanske og kinesiske samarbejdspartnere
opmærksom på, at der er mulighed for via den samme aftale at søge om et ophold i Danmark.
Japanske ansøgninger skal indsendes til JSPS.

ARRANGEMENTER
Informationsmøde vedr. den 8. ansøgningsrunde fra Danmarks Grundforskningsfond
(Centres of Excellence)
I forbindelse med det aktuelle opslag fra Danmarks Grundforskningsfond om nye
grundforskningscentre inviteres alle interesserede forskere til informationsmøde ved direktør for
Danmarks Grundforskningsfond Thomas Sinkjær.
Mødet afholdes den 26. august kl. 12.30-14 i konferencecentret, mødelokale 2
Formålet med mødet er at gøre opmærksom på det aktuelle opslag fra Danmarks Grundforsknings,
ikke mindst blandt yngre forskere og spirende miljøer. På informationsmødet vil direktør for
Danmarks Grundforskningsfond Thomas Sinkjær forklare fondens ansøgnings- og
udvælgelsesprocedure nærmere, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
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Mødet vil være relevant både for ansøgere til det nuværende opslag og for unge forskere, der
overvejer at søge ved én af de kommende ansøgningsrunder fra grundforskningsfonden. Alle
interesserede forske- re opfordres til at deltage i mødet!
Forskere fra alle fagområder inviteres til at indsende forslag til nye Centers of Excellence med
henblik på centerstart 1. januar 2015. Frist for indsendelse af interessetilkendegivelser er mandag
den 25. november 2013 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger om mødet fås hos John Westensee (jwe@adm.au.dk)
Nutidens udfordringer - fremtidens løsninger. Konference om Horizon 2020
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser holder konferencen "Nutidens
udfordringer – fremtidens løsninger" i Tivoli Congress Center i København den 29. oktober 2013.
Konferen- cen er det officielle, danske startskud på Horizon 2020. Læs mere om konferencen her.
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