
 

 

 

 
Aarhus Universitet  

Aarhus Universitet  

Nobelparken 

Jens Chr. Skous Vej 7 

Bygning 1467, lokale 426 

8000 Aarhus C 

 

Institut for Kultur og 

Samfund 

 

Camilla Dimke 

 

Insti tutsekretær 

 

Dato: 13. december 2013 

 
 

Side 1/3 

AARHUS 

UNIVERSITET 

INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND 

IKS LSU 

Møde d. 3. december 2013 kl. 13.00-15.30 

Mødelokale 1467/616 

 

Til stede: Bjarke Paarup, Jytte Ringtved, Liselotte Malmgart, Marianne 

Schleicher, Henning Høgh Laursen, Jens Andresen, Jeppe Büchert Netter-

strøm, Bente Kejser 

Fraværende: Lene Kühle, Niels Brimnes, Asger Bo Skjerning Steffensen 

Observatør: Louise Søndergaard 

Sekretær: Camilla Dimke 

REFERAT 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Diskussionspunkt: Besparelser på AU – opfølgning på rektors ud-

melding 

4. Høring: Educational IT på Arts 

5. Høring: Strategi for internationalisering af uddannelser på Arts 

6. Høring: Justeringer af institutstruktur på Arts 

7. Beslutningspunkt: Placering af særlige feriedage 

8. Dato for ekstraordinært LSU møde 

9. Evt. 

 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelse: 

 

Nyt punkt 6: Høring vedr. justeringer af institutstruktur på Arts 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt 

 

3. Besparelser på AU – opfølgning på rektors udmelding 

På baggrund af rektors udmelding om den kommende sparerunde på AU diskuterede 

LSU hvordan besparelserne vil ramme instituttet og hvordan instituttet sikrer en god 

og åben proces. Da instituttet først forventer at få et endeligt budget til januar, var det 

endnu for tidligt at udarbejde en præcis spareplan. Som forberedelse til den forhand-

ling, der ifølge Varslingsloven skal foreligge mellem ledelse og medarbejdernes re-

præsentanter, vil Institutleder i samarbejde med studieleder og sekretariatsleder i 

den kommende tid udarbejde et katalog over mulige besparelser. Ligeledes vil tillids-

repræsentanterne løbende indsende spareforslag fra medarbejderne til institutlede-
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ren, som efterfølgende skal diskuteres i instituttets forskellige medarbejderfora inkl. 

LSU. Institutledelsen er forpligtet til at forhandle om alle besparelsesforslag. Fælles-

tillidsmanden orienterede desuden LSU om at alle TR afholder møder hvor mulige 

forslag til besparelser drøftes.  Alle parter var enige om at sikre en god proces, der re-

spekterer Varslingslovens bestemmelser, og institutleder og fællestillidsmand vil lø-

bende være i dialog om proceduren og holde hinanden orienterede på området. I 

starten af januar vurderes det om der skal afholdes et ekstraordinært møde 

midt/ultimo januar. LSU er af fakultetet blevet bedt om at afholde et ekstraordinært 

møde i uge 6. LSU besluttede at dette møde afholdes d. 5. februar 2014 kl. 9.00-11.00. 

 

LSU var i tvivl om dekanens udmeldte tal er inklusiv besparelserne i Administratio-

nen. Institutleder og fællestillidsmand ville bringe spørgsmålet op i FSU. 

 

 

4. Høring: Educational IT på Arts 

Educational IT på Arts er sendt i høring i alle medarbejderorganer på Arts herunder 

IKS LSU. Høringsfristen er d. 23. december 2013. LSU indsender høringssvar via re-

ferat. Det blev aftalt at medlemmerne indsender kommentarer til Camilla Dimke 

 

LSU rejste spørgsmål til ophavsret og offentlig tilgængelighed. LSU ønsker klarhed 

over ’offentligt tilgængeligt’ da det i papiret opfattes som tilgængeligt for alle, hvilket 

formentlig ikke er det der menes. Såfremt man skriver offentligt tilgængeligt vil man 

efter LSU’s overbevisning få problemer med ophavsretten, da den enkelte underviser 

har ophavsretten til undervisningsmateriale og forskning. Dette bør undersøges 

nærmere og tilrettes i papiret. Derudover ønsker LSU at det i papiret indføres at 

værktøjerne udvikles i samarbejde med undervisere og studerende, da det skal være 

brugervenligt. Særligt undrer det LSU at de studerende ikke er mere involverede i ud-

viklingen. LSU ønsker desuden at der tages stilling til om og hvad der er realisérbart 

med det nuværende budget og de kommende spareplaner. Der skal skelnes tydeligt 

mellem need to have og nice to have og projektet skal have legitimitet udover at sikre 

CuDims eksistensgrundlag.  

 

5. Høring: Strategi for internationalisering af uddannelser på Arts 

Strategi for internationalisering af uddannelser på Arts 2014-2020 er sendt i høring i 

Arts medarbejderorganer inkl. IKS LSU. Deadline for indsendelse af høringssvar er 6. 

januar 2014. LSU drøftede strategien med henblik på afklaring af enkelte tvivls 

spørgsmål. Generelt var LSU positive overfor strategien, men pointerede at der skal 

fokus på hvad der er økonomisk realisérbart. Derudover nævnte LSU at det er en ud-

fordring for undervisere at skulle omstille sig til at undervise internationalt og det vil 

derfor kræve en del udviklingsarbejde for den enkelte underviser, hvilket der skal væ-

re tid og rum til. LSU ønskede ikke at udarbejde et særskilt høringssvar til strategien. 
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6. Høring: Justeringer af institutstruktur på Arts 

LSU modtog kort inden mødestart høringsudkast vedr. justeringer af institutstruktur 

på Arts. Udarbejdelsen af høringsudkastet har taget hensyn de kommentarer og for-

slag som Arts medarbejderfora indsendte tidligere. Deadline for høringsfrist er d. 23. 

december 2013. Institutleder orienterede LSU om at fakultetsledelsens diskussion 

har ændret retning siden sidste høringsudkast, hvilket blandt andet betyder at det ik-

ke tilføjes i papiret at afdelingsleder vælges, hvilket ellers oprindeligt var IKS ønske. 

Hvilke organer der skal udpege afdelingsleder vil blive diskuteret på instituttet. Ifølge 

både ledelse og medarbejderside må der gerne komme en formalisering af processen 

på IKS. Institutledelsen var af den klare overbevisning at instituttet godt kan accepte-

re papiret hvilke LSU var enig i. Alle parter var dog enige om at det er uhensigtsmæs-

sigt at sekretariatslederne ikke fremgår som en del af institutledelsen. Institutleder 

ville tage problematikken videre til fakultetsledelsen.  LSU besluttede ikke at udar-

bejde et særskilt høringssvar.  

 

 

7. Placering af særlige feriedage 

LSU besluttede at placere de særlige feriedage på følgende datoer:  

 

d. 3. marts 2014 

d. 14.-16. april 2014 

d. 25. april 2014 

 

De særlige feriedage varsles d. 2. januar 2014. Som medarbejder har man mulighed 

for at ændre sine særlige feriedage efter aftale med institutleder. Proceduren herfor 

vil fremgå af det rundsendte varsel. 

 

8. Dato for ekstraordinært LSU - møde 

Der afholdes ekstraordinært LSU-møde d. 5. februar 2014 kl. 9.00-11.00 

Institutleder og fællestillidsmand drøfter løbende besparelserne på instituttet og vil i 

starten af januar vurdere om der er behov for at afholde endnu et ekstraordinært mø-

de i løbet af januar. 

 

9. Evt. 

Intet at tilføje 


