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ad 0 - Medlemmer af LSU 

CSi har udpeget to nye ledelsesrepræsentanter til LSU.  Leder af adgangskursus 

Mette R. Lindhardtsen og udviklingschef Mikael Bergholz Knudsen. 

 

Valgperioden for LSU slutter den 29. februar 2016. Det betyder, at de valgte til-

lidsrepræsentanter i enhederne inden 29. februar skal udpege medlemmer til LSU 

for den næste valgperiode, som løber fra 1. marts 2016 til 28. februar 2018.  

 

ad 1 – Godkendelse af dagsorden 

Er der bemærkninger til dagsordenen? 

 

ad 1 – Godkendelse af referat af udvalgets 14. og 15. møde 

Er der bemærkninger til referatet af udvalgets 14. møde den 2. december 2015 og 

15. møde ekstraordinært den 16. december 2015 – jf. vedlagte. 

 

ad 2 - Godkendelse af dagsorden 

Er der bemærkninger til dagsordenen? 

 

ad 3 – ST Budgetplan 2017-2019 

Der henvises til nyhedsbrev fra Dekanen udsendt den 10. februar 2016. 

Det forventes, at der vil tilgå LSU yderligere materiale inden mødet. 

 

ad 4 – Ny personalepolitik 

 

Personalenyt. Der henvises til 

http://ase.medarbejdere.au.dk/aktuelt/medarbejdernyt-2015/ som løbende bliver 

opdateret. 

   

a. Ny løn 2016 

Processen er startet og lønoversigter er udsendt til respektive tillidsrepræsentanter. 

Er der yderligere bemærkninger. 

 

b. MUS 

Der kan være noget fra den nedsatte arbejdsgruppe. 

 

c. Adjunktvejledere 

Der er udarbejdet et notat, dateret 10. december 2015, omkring forventninger til 

adjunktvejledere på Ingeniørhøjskolen.  Notatet er en præcisering af, hvad der al-

lerede står i adjunktvejledningsdokumentet og den har været behandlet og god-

kendt af udviklingscheferne. 

Er der bemærkninger til notatet? 

 

ad 5 - Økonomi 

Controller Keld Lassen er inviteret til at deltage under dette punkt.    

 

 

 

http://ase.medarbejdere.au.dk/aktuelt/medarbejdernyt-2015/
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ad 6 – Institutionelle forhold 

 

a. AU Engineering 2025 – satsningen på ingeniørområdet 

Som LSU er bekendt med blev ansatte på et møde den 17. december 2015 ind-

kaldt til orienteringsmøde om AU Engineering 2025.   

Har B-siden evt. tilbagemeldinger fra deres medlemmer. 

 

Csi vil orientere om det videre arbejde. 

 

b. Strategihandleplaner for 2015-2020 

Til orientering Ingeniørhøjskolens Strategi 2015-2020 tilgået dekanen 7. december 

2016. 

CSi orienterer nærmere omkring det videre arbejde, der pågår for nuværende. 

 

ad 7 - Meddelelser 

 

a. FSU – AU-ASE 

Stig Ravn har måske noget at berette fra hans mødeaktiviteter i forhold til FSU 

 

b. Psykisk APV 

HAMU og HSU har besluttet, at den psykiske APV spørgeskemaundersøgelse ud-

sendes 2. kvartal 2016 (ugerne 9, 10 og 11). Resultaterne offentliggøres i uge 20. 

Tidsplan for opfølgning på psykisk APV 2015 – 2016, jf. bilag.  

Der er udsendt invitation – mail af 18. januar 2016 - til temamøde om psykisk APV. 

 

c. Høring - AU’s handleplan for flere kvinder i forskning 

Høringen blev behandlet skriftligt og tilbagemeldingen fra Ingeniørhøjskolen var, at 

LSU ingen bemærkninger havde til udkastet.  Og begrundet i, at Ingeniørhøjskolen 

er en skole og kun i mindre omfang arbejder med forskning, har LSU ikke fundet 

det relevant at give en tilbagemelding på spørgsmålet om udpegning af tre til fem 

særligt oplagte handlinger, der efter LSU’s vurdering kunne være de vigtigste at for-

følge. 

 

d. Høring – revideret personalepolitikfor AU 

Samlet tilbagemelding efter skriftlig behandling fra LSU, LAMU og ingeniørhøj-

skolens lederforum, jf. vedlagte mail af 5. februar 2016. 

 

e. STLL 

Center for Science Education (CSE) og CDL samles I en enhed under ledelse af 

Jens Bennedsen fra 1. januar 2016.  Den nye enhed får betegnelsen Science and 

Technology Learning Lab (STLL) og skal referere til ST dekanen. 

Jens Bennedsen vil fortsat være ansvarlig for ASE’s aktiviteter til understøttelse af 

nye didaktiske metoder og teknologianvendelse, herunder CDIO samt adjunktud-

dannelsen. 
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f. Samarbejdsaftale for Aarhus Universitet 

HSU har i forbindelse med evalueringen af SU-strukturen på AU på HSU-møde den 

26. november 2015 besluttet en revideret samarbejdsaftale for Aarhus Universitet og 

en revideret skabelon for forretningsorden for samarbejdsudvalgene, jf. vedlagte mail 

af 3. februar 2016.   

 

ad 8 - Næste møde 

Næste møde er den 25. maj 2016. Der er i Outlook indkaldt til mødet. 

 

ad 9 – Eventuelt 

 

 

 

Conni Simonsen 

 

 

 

 


