REFERAT AF MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET
ved Institut for Fysik og Astronomi den 5. februar 2015 kl. 9.00

Til stede:
A-siden:

Lars Andersen, (formand), Nikolaj Zinner.

B-siden:

Hans Fynbo, John Kapstadt, Pia Bomholt, Jens Eriksen.

Afbud fra:

Andrew Hilliard

Referent:

Ruth Laursen

1. Godkendelse af dagsorden:


Dagsorden godkendt

2. Meddelelser fra institutleder.


Instituttet påbegynder arbejdet med udarbejdelse af en ny strategiplan, som skal være færdig i
september. Arbejdet starter i Forskningsudvalget og er også et emne ved VIP seminaret på Vejle
Fjord i marts måned.



På universitetsplan arbejdes der med kortlægning af infra strukturer. Hvert institut melder ind,
hvilket udstyr der findes, som vil kunne bruges af andre.



Som en opfølgning på problemanalysen har instituttet gennemført dialogmøder med 4 områder:
Studier, GSST, IT og BYG. På møderne blev instituttets skriftlige input til den nuværende struktur
gennemgået, og der skal efterfølgende være en opsamling med administrationschefen.



Den 10. februar besøger AU´s ny universitetsdirektør Jane Kraglund instituttet.



Institutlederen orienterede om afslutningen af 2014 økonomien, som alt i alt ser fornuftig ud.

3. Orientering om budget 2015
Til mødet var udsendt det detaljerede driftsbudget for 2015 samt den korte gruppeudgave.
Der var ingen bemærkninger til det disponerede.

4. Evaluering af AUs SU struktur
HSU har besluttet at evaluere AU strukturen (som har været gældende siden 2012) med henblik på at
afdække

Det tværgående samarbejde og sammenhængen ml. niveauerne i den nuværende struktur

Samarbejdet og sammenhængen med øvrige fora, herunder bl.a. arbejdsmiljøorganisationen
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Behov for evt. udvikling af strukturen

Drøftelserne af emnet foregår i samarbejdsorganisationen med inddragelse af andre
indflydelsesorganer på samme niveau.
Fra Institutforum er Hans Fynbo repræsenteret (han er også medlem af LSU). Ingen TAP-er fra
Institutforum har ønsket at deltage.
Bilag til drøftelsen – inklusive spørgeguide inddelt i 4 temaer har været udsendt til LSU
medlemmerne i januar for at give god tid til at man kan sætte sig ind i det omfattende materiale.
De 4 temaer er:
 Samarbejdet mellem de forskellige niveauer i samarbejdsstrukturen samt samarbejdet
mellem de forskellige organer på tværs
 Indflydelsesmulighed
 Kommunikation
 Tilrettelæggelse af arbejdet i udvalgene
På mødet blev alle spørgsmål i de 4 emner gennemgået, og følgende spørgsmål er besvaret:
TEMA 2: Indflydelsesmulighed
Spørgsmål 1: Hvornår har I som samarbejdsudvalg oplevet rettidig og tilstrækkelig indflydelse?
Svar: Et medlem udtrykte stor tilfredshed med LSU´s inddragelse i afskedigelsesprocessen i 2014.
TEMA 3: Kommunikation
Spørgsmål 1: Ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter har forskellige
kommunikationskanaler. Hvordan oplever I jeres kommunikations/informationsforpligtelse i forhold
til medarbejdere/kolleger?
Svar: Enkelte medlemmer informerer altid dagsorden ud til medlemmer af den organisation, de
repræsenterer, og beder om input forud for LSU mødet.
Der var ingen kommentarer til øvrige temaer og spørgsmål.

6. Eventuelt




Jens nævnte, at der efter hans mening burde ryddes bedre op på udendørs arealerne når der
renoveringes bygninger.
I efteråret er det planen at 1520-1 (inkl. indgangspartiet) og 1520-6 skal renoveres.
Der forhandles i øjeblikket om en løsning med åbningstiderne i kantinen, således at vi igen kan
holde formiddags kaffepauser i Fysik kantinen.

Mødet sluttede kl. 10.00
Lars Andersen/John Kapstadt
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