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AARHUS UNIVERSITET 

Ordinært LSU-møde den 15. oktober 2021 

kl. 13.15 – 15.00 i lokale 128, bygning 1911 
 

 

 

 

Deltagere: Anne Mette Mørcke (AMM), Stacey Cozart (SC), Berit Lassesen (BL), 

Bente Jønshøj (BJ), Hanne Kaiser (HAK). 

Afbud: Tina Bering Keiding (TBK), 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referatet fra fællesmødet mellem LSU og LAMU den 20. august 2021 blev 

godkendt. 

 

3. MUS-proces 

I forbindelse med afholdelse af MUS efteråret 2021 drøftede LSU 

processen. 

Det blev besluttet følgende: 

- MUS afholdes i november/december 2021  

- at aftaleskemaerne gemmes i AUHRA 

- at følgende samtaleguides kan bruges som inspiration 

 - TAP samtaleguide 

 - TAP med ledelsesansvar samtaleguide 

- VIP samtaleguide 

- Seniorsamtale 

AMM og LS har indkaldt til MUS. TBK og AH sætter processen i gang 

efter uge 42. 

LSU berørte kort seniorordningen og besluttede at tage punktet op på et 

senere tidspunkt. 

 

4. Bygning 1911 

AMM gav en status for, hvor langt vi er og hvad der sker efterfølgende 

Der er stadigvæk håndværkere i huset, det skyldes efterslæb i forbindelse 

med bygningsoverdragelsen. 

Møbelindkøb bliver sat i gang senest i uge 43. 
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I uge 42 kommer der en indretningsarkitekt fra Artboost for se huset og få 

en fornemmelse af det. De vil gerne lave en workshop for medarbejderne 

inden jul, om hvad indretning og kunst kan gøre.  

 

BJ supplerede med at sekretariatet er ved, at udarbejde et skriv om 

praktisk info i bygning 1911, som vil blive udsendt til alle medarbejdere i 

uge 43 og lagt på CEDs medarbejderportal. 

 

SC og BL forespurgte om der kan komme automatisk døråbner ved 

indgangsdøren til bygningen og om der vil blive lavet en brandøvelse samt 

information om, hvad man skal gøre i tilfælde af brand. 

 

AMM oplyste at, Bygningsservice skal foretage et brandgennemsyn, når 

alt det håndværksmæssige er på plads. Derefter vil der også blive lavet en 

brandøvelse. Vi har endnu ikke svar på den automatiske døråbner. 

 

5. Sammenhængskraft 2.0 

I forsættelse af tidligere møde, drøftede LSU fortsat om samarbejde, 

trivsel og kommunikation. 

 

Nu, hvor vi er flyttet sammen, føles et behov for at lave noget sammen på 

et seminar, som både har en faglig- og social dimension. AC-bestyrelsen 

vil gerne påtage sig opgaven og sekretariatet bistår med hjælp. Forslag 

temaer: hvordan er det at arbejde på CED, AUs strategi, teambuilding, 

speed-dating. 

 

Derudover drøftede LSU, at vi nu har flere måder at arbejde og være 

sociale på, CED-møder, afdelingsmøder, julefrokost med faglig 

arrangement. Der er også etableret et Aktivitetsudvalg, som alle 

medarbejdere kan bidrage til. 

 

6. Forskning- og kompetenceudviklingstid 

Forskning- og kompetenceudviklingstid for medarbejderne blev drøftet.  

 

AMM oplyste, at der er to medarbejdergrupper på CED med principielt 

forskellige ansættelsesvilkår: AC-TAP/HK-TAP og VIP. AC- og HK-TAP 

har 10% udviklingstid, hvor VIP har 50% forskningstid på CED. Tiden 

bliver brugt forskelligt af de enkelte medarbejdere, hvilket er positivt og 

giver mulighed for ejerskab og toning.  

 

SC gjorde opmærksom på, at i starten af sammenlægningen blev der meldt 

ud, at der var 20% til udviklingstid, hvor det efterfølgende er blevet 
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ændret til 10%. Der herskede forvirring om, hvad man kan bruge tiden på. 

Det giver anledning til usikkerhed.  

 

AMM finder 20% af arbejdstiden brugt på egen kompetenceudvikling 

meget omfattende og kan ikke genkende en sådan udmelding. Der 

udmeldes derfor entydigt 10%. Hun opfordrer alle medarbejdere til at 

drøfte indholdet af deres udviklingstid med deres leder på 1-1 og MUS. 

 

SC spurgte til, hvordan medarbejderne kunne understøtte centreret med 

forskning, hvis man lyst til at forske og kun har få timer i gennemsnit hver 

uge til rådighed. 

 

SC gjorde også opmærksom på, at vores undervisnings- og 

udviklingsopgaver kræver meget høj faglighed, som kan være svært at 

opnå og vedligeholde med kun 10% udviklingstid. 

 

Det er AMMs holdning, at alle VIP er aktive forskere. Derudover kan AC-

TAP vælge at bruge deres 10% udviklingstid på deltagelse i forskning. Det 

er ikke et krav at en AC-TAP på CED forsker, da det er centret, der samlet 

sikrer vores forskningsbasering, ikke den enkelte medarbejder. Men det er 

bestemt en mulighed, som man bør drøfte med sin leder på 1-1 eller MUS. 

 

HAK oplyste, at for VIP er der en stillingsstruktur og AC-TAP’erne på 

centret vil twistes under den samme struktur, hvilket kan være 

problematisk. Man skal være bevist om, at man er ansat på forskellige 

måder. Hun forslog, at SC/BL kontakter Mette W. Schmidt, RSC, da 

medarbejderne blev AC-TAP’er ved overførsel til AU Uddannelse. De har 

tidligere været ansat som enten studieadjunkter eller studielektorer. 

 

7. Mødedatoer 2022 

Forslaget til mødedatoer i 2022 blev godkendt. BJ får datoerne i udvalgets 

kalendere. 

  

8. Eventuelt 

Intet. 

 

 

 

Anne Mette Mørcke      Stacey Cozart 

Centerleder       Chefkonsulent 

Formand       Næstformand 
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/Bente Jønshøj 

        Afdelingsleder   


