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Møde tirsdag den 7. september 2021 kl. 14.00-15.30 
Instituttets Samarbejdsudvalg (LSU) 
Møde i Mikroskopi-salen bygn. 3140-1.3 
Tilstede: Erik Østergaard Jensen (EØJ), Birgitta R. Knudsen (BRK), Lotte Thue Pedersen 
(LTP), Lene Pedersen (LP), Bo Thomsen (BT), Jeanet Krogsgaard Lunde (JKJ), Rikke Mie 
Rahbek (RMR), Pia Møller Martensen (PMM), Finn Skou Pedersen (FSP), Lisbeth Heilesen 
(LH), Dorte Dahlsgaard Thomsen (DDT), HR-partner, Inge Danielsen (ID) og Dorte Abildskov 
(DA), referent. 
 
Ikke tilstede: Kristian Graf (KG) 
 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. september 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
Punkt Referat Opfølgning 

 
1 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

 
 
 

 
2 Opfølgning iht. to-do-listen 

Opfølgning iht. to-do-listen fra seneste mødereferat (se nederst) 
 

EØJ 
ID 
 

3 Meddelelser 
Orientering v/Erik Østergaard Jensen 
EØJ har ingen yderligere meddelelser, end det der bliver nævnt under de 
respektive punkter. 
 
Orientering fra HSU/FSU v/Lotte Thue Pedersen/Birgitta R. Knudsen 
 
HSU 
Ingen siden sidst. 
 
FSU 
Ingen siden sidst. 
 
Link til HSU-referater:  
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/hsuny/ 
 

 
Link til FSU-referater: 
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-
naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/ 
 

 
 

4 Det lokale arbejde med diversitet og ligestilling (bilag 1 og 2) 
Handleplaner på Institut for Fysik og Astronomi (IFA) er vedlagt. 
På MBG er der andre udfordringer.  
EØJ vender tilbage på et senere tidspunkt med punktet. 
 

EØJ 

https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/hsuny/
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/
https://nat.medarbejdere.au.dk/organisation-og-administration/raad-naevn-og-udvalg/samarbejdsudvalg/fakultetets-samarbejdsudvalg-fsu/
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5 Revision af AU’s rygepolitik (bilag 3, 4, 5 og 6) 
EØJ kunne berette, at der ingen tilbagemeldinger har været.  
BRK sagde, at det er vigtigt, at der bliver rygesteder tæt på hvor man 
arbejder, hvor det ikke er til gene for andre medarbejdere, hvilket der var 
generel opbakning til i udvalget. 
Da svarfrist er overskredet, var der enighed om at fremme dette synspunkt i 
fakultetsledelsen og FSU. 
  

 

6 Personale 
Rekruttering 

 
Der er opslået en kontormedhjælperstilling til Sekretariatet på 20-25 timer 
ugentligt i et år. Kontormedhjælperen skal især give mulighed for at aflaste 
Mette Kirkegaard. 

 
Adjunkt Gilles Vanwalleghem er ansat pr. 1. oktober 2021. Gilles har fået et 
start up grant fra AUFF på 2 MKr og et start up grant på 3 Mkr fra NNF 
 
I denne uge kommer Daan van Aalten med sin gruppe fra Dundee. Alle 
håber han tager beslutningen om at flytte herover med sin gruppe i foråret. 

 
Der er i Forskningsudvalget blevet indkaldt til professoratstillinger, hvoraf vi 
skal prøve at gå videre med to af dem. Vi har relativ få professorater på 
MBG. EOJ vil gå videre til Dekanen med ønske om opslag.  
 
Vi vil gerne oprette core facility bioimaging og biofysik med hver sin 
manager. Dandrite dækker bioimaging manager, så MBG skal dække 
biofysikdelen. Der kan efterfølgende blive tale om ansættelse af laboranter 
hvis økonomien og aktiviteten er til det. Der skal betales fee for at benytte 
sig af corefaciliteterne. 

 
LTP spurgte ind til hvordan det forholder sig, nu når der er en laborant i 
Overskud i forbindelse med VIP-afgange. 
EØJ kunne fortælle, at der er taget hånd om det. 
 
Der vil snart blive opslået 3 lektor/adjunktstillinger, når diskussionen 
omkring emner er sluttet. 
 
 
Lønforhandling 2021; evaluering af årets lønforhandlingsproces/opfølgning 
på lønforhandlinger inkl. nye lønkriterier 
 
EØJ kunne fortælle, at han synes lønforhandlingerne forløb godt og takkede 
for forløbet. 
LTP var enig i, at lønforhandlingerne var gode. Dog har hun en anke, at 
tilbagemeldingerne om lønforbedringer skulle komme inden 1. juli. Inden 
man går på sommerferie. 
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DDT har en ambition om at optimere til næste år, så man får besked om 
lønforbedringer inden 1. juli. 
 
Igangsættelse af MUS; herunder drøftelse af temaer, som bør med under 
 MUS 
 
EØJ indkalder til efteråret (hvert andet år) alle fastansatte VIP og adjunkter 
og tager fat i gruppelederne, så vi kan gå i gang. 
LTP betonede, at hjemmearbejde skal være mere i fokus. 
EØJ sagde, at vi er en arbejdsplads, hvor vi kan være fysisk til stede. Dog er 
Zoom vigtig at bibeholde. 
 
LH spurgte, hvor mange emeriti vi har på MBG og hvad kriterierne for, 
hvornår man kan blive emeritus er. 
EØJ kunne fortælle, at på MBG er der fem emeriti. Så længe både institut og 
den tidligere ansatte VIP har gavn af hinanden kan emeritiene forlænges.  

 

7 Høring vedr. forfremmelsesprogram til professor – frist d. 27/9 kl. 12.00 
(bilag 7 og 8) 
Der er kommet en ny stillingsbekendtgørelse. Heri fremgår det, at man nu 
som allerede ansat lektor kan søge at blive professor. Om det kræver et 
stillingsopslag ser det ikke ud til.  
EØJ udtrykte glæde ved at det endelig er muligt, da vi har ventet længe på 
det. 
Vi blev enige om at skrive i høringsvaret at vi gerne ser at formuleringen 
”exceptional cases” udelades 
 

 
 
 

 8 Økonomi  
Regnskab og budget (bilag 9) 
 
ØR3 er lige på trapperne. I 2021 ser det ud til et overskud på budgettet, idet 
vi bl.a. har fået mere ind i inddækning og overhead end budgetteret, samt 
der har været to VIP orlov uden løn. 
 
Der forventes stramninger i budgettet til næste år, hvilket primært skyldes 
den måde forskningsbevillingerne fordeles på fakulteterne. I fremtiden vil 
der være mere vægt på publikationer end på eksterne funding, hvor vi 
historisk er meget stærke på NAT. Det har været nødvendigt at bruge noget 
af Universitetets egenkapital til at understøtte ingeniør-initiativet, hvilket 
betyder at NATs opsparing ikke kan bruges de nærmest år. 
Dette sammen med øvrige stigende udgifter betyder mindre basismidler de 
kommende år på MBG, beløbet er dog ikke kendt på nuværende tidspunkt 
 
BRK udbad sig om et ekstraordinært LSU-møde, såfremt ØR3 kommer lang 
tid før næste møde. 
EØJ lovede, at indkalde til et ekstraordinært LSU-møde, såfremt ØR3 
kommer lang tid før næste LSU-møde, som afholdes den 30. november 
2021. 
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EØJ har set det første budget på flytningen, hvor der forventes pæn 
medfinansiering fra instituttet, hvilke EØJ vil forhandle med Dekanen. 
EØJ foreslår at vi medfinansierer flytningen med overskuddet fra 2021, og 
har fokus på at tage de møbler med, der ikke er udtjente. 
 
Der var utilfredshed i udvalget med at der først så sent i processen bliver 
klart, hvor meget vi forventes at skulle medfinansiere 
 

9  Bygningsmæssige anliggender 
        a)   Status – MBG-huset 

 
Bygning 10 er der styr på.  
 
Tunnelen på Nørre Brogade ved bygning 9 blev gennembrudt ved en 
åbningsceremoni fredag d. 3/9.  Den nye passage 
forventes at stå færdig til brug i begyndelsen af 2022. 
 
Betonvæggene omkring den fjernede synkrotronen, som står i NV hjørne, er 
vil ikke blive flyttet før vores indflytning, der regionens flytningsplans ikke 
blev godkendt af SSI i første omgang. 
Derfor kan zebrafiskene ikke flyttes sammen med resten til januar. 
 
Fredag i næste uge kommer flyttefirmet og laver en plan over, hvornår hver 
etage skal flyttes. Vi starter med bygning 1130/1131. 
 
Vi har stadig et udestående med flytning af kemikalier, da disse ikke kan 
flyttes sammen med det øvrige godt 
 
Det vil være en god ide at der ryddes kraftigt op i kemikalier inden 
flytningen 
 

 

10 Fysisk samling af instituttet 
• Overvejelser ift. forskellige kulturer 

 
Gruppelederkredsen ønsker at tage dette op på det kommende 
Sandbjermøde 8.-9. december og på fællesmødet i slut september, afventer 
dato. 
 
Der skal laves arbejdsmiljøgrupper med 1-3 repræsentanter på hver etage i 
de nye bygninger. Birgitte Larsen sætter processen i gang. 
 
Dorthe Caroline Riishøj vil arbejde på af få klassifikationen af laboratorier i 
stand.  
 
Niels Sandal arbejder på at få godkendt Isotoplab. 
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11 Trivsel og samarbejde   

a) Strategier til håndtering af stress blandt gruppeledere 
 
Der var gruppeledermøde i går, hvor der blev fulgt op på et Seminar på 
Sandbjerg vedr. stress. Der vil blive arbejdet på at alle gruppeledere, der 
ønsker det, vil blive forbundet med en kollega, som kan bruges til sparring 
omkring stress og andre trivselsmæssige emner.  
 

 

12 Arbejdsmiljøanliggender 
Eventuelle arbejdsmiljøstatistikker (Q1-Q2-Q3) 
 
EØJ sagde, at statistikkerne ikke er vedlagt. Disse får vi ikke længere. 
Statistikkerne er kun brudt ned på fakultetsniveau, hvorfor de ikke kan 
bruges længere, når de ikke går ned på institutniveau. 
 
LTP foreslog, at vi får besøg af en ergoterapeut når vi flytter, så kontor- og 
laboratoriestole mv. kan indstilles korrekt.  
 
EØJ bad ID undersøge bestilling af ergoterapeut i begyndelsen af marts 
2022. 
 

 

13 Kommende punkter til LSU-møder 
Man melder ind løbende, hvis man har noget man vil have på dagsordenen. 
 

 

14 Eventuelt. 
Parkering ifm. Fredagsbar. EØJ tager den med videre. 
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To-do-liste: 
 
Opgave Opfølgningsstatus Ansvar 
Back up systemer ved sygdom 
blandt studerende - 
Charlotte Rohde Knudsen 

  
EØJ 
 
 

Diversitet/ligestilling Aktuelt ikke relevant for 
MBG. EØJ vender tilbage 
på et senere tidspunkt. 
Dog var der enighed om 
at gøre brug af en 
samtale omkring barsel, 
se nedenfor.  
 

ID 

Dagsmøde nær Aarhus Forventes afholdt  i 
september/oktober. 

EØJ 
 
 

Barselskontrakt, før, under og 
efter 
 
 
 

BRK forslog, at 
supervisor afholder en 
samtale inden den 
gravide går på barsel -
forventningsafstemning 
(sikkerhedsmæssige 
forhold). 
DDT foreslog, at der 
skrives et referat af 
samtalen. Begrebet 
’kontrakt’ udskiftes med 
’samtale’. 
 

EØJ 
 
 
 
 
 
 

Nedsættelse af midlertidig 
kortvarigt udvalg: to 
laboranter/to VIPer fra BK/FP 
og repr. fra opvask 
 
Uklart – hvilket udvalg/formål? 
 
 
 

Skal mødes medio 
august 

EØJ 

 
 
 

 Med venlig hilsen 
 

Erik Østergaard Jensen Birgitta Knudsen 
Formand Næstformand 
 


