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0. Personale 

Professorat i fysisk kemi er under besættelse. 

 

Professorat i teoretisk kemi er under besættelse. Vi har et godt ansøgerfelt med Ove 

Christiansen som bedste kandidat. 

- Lektoratet i fysisk kemi er stadig ”låst” af dekanen, men vi forventer stadig at 

få lov at få lov at slå den op. 

 

Elektroniktekniker. 30 ansøgere, hvoraf vi har 2 topkandidater, som er indkaldt til 

samtale i næste uge.  

 

1. MUS – Status 

Vi har afholdt MUS-kursus lokalt på instituttet, hvor der var mulighed for at få en god 

introduktion til MUS-konceptet og hvad der forventes af samtalerne. Et bredt udvalg 

af VIP’er deltog. 
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Det er stadig frivilligt at bruge den elektroniske understøttelses til MUS-systemet i år. 

Det centrale er samtalen.  

 

2. Budget 

IBJ og JWC havde i den forgangne uge Forecast 3 møde (hvor vi prøver at se, hvad 

resultatet for året bliver) med dekanen og vendte kort 2014, hvor vi blandt andet fik 

sagt, at vi forventer at de lovninger, der er givet til forskellige centre, overholdes. De-

kanatet har ikke fået frigivet tal for det kommende budget fra universitets ledelse, og 

kan derfor heller ikke melde noget ned i systemet på nuværende tidspunkt. 

 

Overordnet kan vi ikke sige noget konkret om resultatet for 2013. Der er stadig nogle 

markante usikkerheder. Vi forventer dog, at vi lander ca. midt i i forhold til det un-

derskud vi må have på 1,5 million, det vil sige et underskud på omkring 700.000 kr. 

 

En væsentlig usikkerhedsfaktor er, at en stor del af vores midler er bundet op på de-

kanløfter til konkrete projekter, og derfor ikke noget, vi har en god indsigt i. Et andet 

problem er, at dekanløfterne ikke er periodiseret, hvilket betyder, at det er svært at 

beregne, hvornår instituttet får den overhead af de midler, der er lovet. Eksempelvis; 

En lovning over 3 år kan vi ikke regne med bliver forbrugt ligeligt over 3 år. I stedet 

kan det komme i klumper, hvilket kan give store udsving i den overhead, vi får på in-

stituttet. Fremadrettet vil disse dog blive periodiseret. 

 

Økonomien er nu og især fremadrettet meget afhængig af, at vi fortsat får mange eks-

terne bevillinger med overhead og inddækning af omkostninger. 

 

3. Parkering 

I forbindelse med den kommende renovering af 1513 vil parkeringspladserne op mod 

1513 blive inddraget til byggeplads (skurvogne og containere).  

 

Da der er stort pres i forvejen på instituttets parkeringspladser, er det blevet under-

søgt om en bomløsning eller løsning med parkeringstilladelse ville være gennemførlig 

og ønskelig. Resultatet er, at en bom-løsning vil være for dyr (150.000 kr.) og ineffek-

tiv ligesom en parkeringstilladelsesløsning, da alle AU-ansatte ville have ret til at be-

nytte den. 

 

I stedet henvises der til at vi i højere grad parkeringsfaciliteterne på ”Kasernen” og 

hos iNANO på modsatte side af Langelandsgade, hvor kapaciteten ikke er fuldt ud-

nyttet. 

 

Sekretariatet udarbejder information til nyhedsbrevet. 

Herunder orientering om, at der parkering ikke er tilladt omkring ”øen” på nogen af 

trekantens sider. Der er kun skilte på de 2 sider, men forbuddet gælder, ifølge parke-

ringsvagterne, også i bunden ind mod bygning 1513.  

 

Cykelparkering. Instituttet vil gerne have overdækket cykelparkering og hjælpe til at 
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gøre det mere attraktivt at cykle, men der er desværre ikke noget nyt i den retning 

selvom vi forsøger at presse på for nye – fungerende – stativer og overdækning. 

 

4. Rygning 

Der ryges på flere steder, hvor der ikke er rygestandere og mindst én (bag kantinen 

ved bygning 1511) er placeret forkert og giver gener i kontorer og laboratorier. 

 

LSU tror ikke at et generelt rygeforbud vil virke, og vil hellere genoverveje placerin-

gen og antallet af rygestandere. Disse skal til gengæld så bruges. Derfor blev det be-

sluttet, at JWC udarbejder forslag til (ny)placering af 3-4 rygestandere til næste mø-

de. Et forslag til placering er nedenfor hovedtrappen, så folk ikke står på trappen og 

terrassen uden for hoveddøren. Det ser dårligt ud og skoddene stopper kloakken. 

 

 

5. Sprogpolitik 

Skal engelsk være hovedsprog? Emnet blev præsenteret på informationsmødet i sep-

tember og har været diskuteret i Institutforum, hvor ideen blev positivt modtaget. 

 

Baggrunden er, at vi mange gange kommunikerer på både engelsk og dansk. Derud-

over at vi – når det er dansk – så udelukker vi en del af vores udenlandske medarbej-

dere.  

 

Problematik: Op mod 25% af vores ansatte taler ikke dansk. Taler vi engelsk udeluk-

ker vi omkring 5% af vores ansatte. Det er en integrationsudfordring, begge veje. 

 

Der blev givet udtryk for at nogle TAP’er ville være kede af, hvis hovedsproget blev 

engelsk. Derudover blev der også givet udtryk for, at det danske sprog er vigtigt at 

holde fast i. 

 

Forslag: At man annoncerer på hvilket sprog eksempelvis informationsmøder afhol-

des. Forslag: alt skriftligt på engelsk, men det talte ofte på dansk. 

 

Opsummering: Der er i LSU ikke for nærværende stemning for et generelt skifte af 

hovedsprog. Men en åbning for, at vi nuancerer vores information og tænker sproget 

ind i de modtagergrupper, der er. Eksempelvis kan VIP information godt kun være på 

engelsk. Desuden vil instituttet bestræbe sig på at blive bedre til at annoncere og af-

holde eksempelvis informationsmøderne på engelsk. 

 

 

6. Ny mentorordning for medarbejdere på adjunktniveau 

Der er nu etableret en mentorordning fra centralt hold. Det er i store træk noget, vi 

allerede har arbejdet med på instituttet. Fra instituttets side er der lagt op til frivillig-

hed i dette, da det handler meget om gensidig tillid mellem mentor og mentee. 

Der kan dog sagtens være fordele ved at have en mentee fra andre institutter. 
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Grunden til, at man har valgt at fokusere på netop adjunkter og ikke andre faggrup-

per i første omgang er, at det også er et led i AUs talentudvikling og tiltrækning af ta-

lenter. Læs mere på hjemmesiden: 

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/styrk-talentet-

mentorordning/ 

 

7. Tenure track-model 

Høringsdokumentet er forud udsendt til LSU. 

 

Det er en vigtig model for de unge kandidater, da det giver mulighed for at de kan se 

sig selv i et længere karriereforløb. Omvendt giver det instituttet en opgave i at være 

tilstrækkeligt opmærksomme på at stoppe forløb, hvis ikke kandidaten lever op til 

forventningerne. Af hensyn til kandidaten og instituttet. 

 

Høringssvar fra LSU: 

Hvad vil konsekvensen være af en kritisk midtvejsevaluering? Er der mulighed for at 

stoppe forløbet der? 

 

Ansøgningsproceduren. Som en del af ansøgningen, skal man dokumentere under-

visningserfaring, men afhængigt af kandidaternes forløb forud kan der være tilfælde, 

hvor denne ikke har kunnet skaffes/dokumenteres i tilstrækkelig grad. Der stilles for-

slag om, at den erfaring skal kunne opbygges i løbet af den 6 årige periode som tenure 

tracket varer.  

 

Overordnet kommentar: Initiativet er godt, da usikkerheden om fremtiden fylder me-

get hos kandidaterne. 

 

Forslag til instituttet: Gøre brug af tenure track i lektoropslag. 

 

8. Nye personaleadministrative retningslinjer 

LSU blev orienteret om de opdaterede retningsliner, som kan læses her:  

http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/abc/ ( bogstav r) 

 

9. Evaluering af årets samarbejde (årshjul) 

Samarbejdet og årshjulet har bragt samarbejdet fremad, men vi kan stadig blive bed-

re. Ledelsen efterlyste bl.a. flere emner fra B-siden til dagsordenerne. 

 

Forslag om at vælge et overordnet tema for vores arbejde i 2014. LSU vedtager at ha-

ve institutånd og sammenhængskraft som overordnet tema. På baggrund af at vi i de 

kommende år får renoveret alle bygningerne og i den forbindelse er splittet fysisk op. 

 

 

 

10. Eventuelt 

 

 


