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APV-møde: LSU og LAMU 
22. august 2016 

referat 

Mødeleder: Bjarke Paarup 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 22. august 2016 

Varighed: 09.00-10.30 (10.30-11.30 kun 

for LSU) 

 

Tilstedeværende:  
Anja Elley 

Anne-Mette B. Christensen 
Bjarke Paarup  
Henning Høgh Laursen 

Jytte Ringtved 
Liselotte Malmgart 
Mads Daugbjerg 

Marie Vejrup Nielsen  
Rikke Bjørn Jensen 

Rosa Magnusdottir 
Ulrik Nissen 
 

Louise Søndergaard (observatør HR) 
Gitte Pappe Ludvigsen (observatør HR) 
 

Afbud: 
Anne Line Dalsgård  
Felix Riede 

Theresa Ammann 
Thomas Schwarz Wentzer 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Dagsorden blev godkendt  

Opfølgning på referat Referat fra møde d. 29. juni 2016: Alle opgaver løst. Deadline for 
indsendelse af APV evaluering er 16. sep. 2016. Marie Vejrup Nielsen 

skriver et udkast. 
 

 
 

Diskussion: APV-handleplan APV-arbejdsgruppen havde udarbejdet et udkast til instituttets 
handleplan som blev drøftet punkt for punkt og enkelte rettelser blev 
foretaget. De fem indsatsområder vil alle indgå i MUS. Louise 

Søndergaard fra HR udarbejder et bilag til MUS-materialet. Materialet 
rundsendes til TR gruppen samt afdelingsleder Thomas Wentzer til 
kommentering, før det tages i brug. 

 
Der udarbejdes en særskilt handleplan for ph.d. området. 
Arbejdsgruppen for denne vil bestå af Ph.d. programlederne, to 

ph.d.er fra hvert program, Marie Vejrup Nielsen og Theresa Ammann 
fra LSU. Camilla Dimke tager referat. 
 

Det blev besluttet at institutleder adresserer mobning og chikane på 
den kommende besøgsrunde på afdelingerne. 
 

I forbindelse med anerkendelse skal det nævnes i nyhedsbrev at folk 
skal henvende sig til Gitte Pappe Ludvigsen eller HR, hvis de mener 

at have jubilæum i nærmeste fremtid, da instituttet ikke har adgang 
til tidligere ansættelser ved staten og derfor ikke kan se hvornår 
medarbejdere har jubilæum.  

 
Der blev stillet forslag om, at det undersøges nærmere hvem 
forskningsstøtteenheden kan hjælpe med karriereudviklingsplaner i 

forhold til ansøgninger om eksterne midler. Hvordan og hvor søger 
man i forhold til sin profil og hvordan ændrer man sin profil, så man 

 
 
 

Louise Søndergaard 
 
 

 
Mads Daubjerg 
orienterer de øvrige 

programledere og 
finder ph.d.er til 
gruppen. 
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Camilla Dimke 
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kan flytte sig karrieremæssigt. Kan dette være et tilbud i forbindelse 
med MUS? 
 

Handleplanen drøftes på et institutledelsesmøde d. 6. september. 
2016. Deadline for indsendelse til fakultetet er d. 16. septmeber 
2016. 

 

Evt.  Intet. 

 
(LAMU forlod herefter mødet) 

 

Drøftelse: retningslinjer for 
løntilskud og 

virksomhedspraktikanter 

Der er, inden for det sidste år, sket en markant stigning i antallet af  
virksomhedspraktikanter tilknyttet instituttet og det ønskes fra både 

A og B siden, at der strammes op omkring formalia. Hvis 
medarbejdere på de enkelte afdelinger ønsker at indgå aftaler om 
virksomhedspraktik, skal alle aftaler sendes til Gitte Pappe Ludvigsen 

på institutsekretariatet, der skal godkende og håndtere formalia, 
inden virksomhedspraktikken starter. 
 

Det skal understreges overfor alle at aftaler vedr. virksomhedspraktik 
og løntilskud skal have et tydeligt erhvervssigte for den pågældende 
praktikant. 

 
Insitutleder bad B-siden om en udmelding om hvilke opgaver en 
virksomhedspraktikant kan og må løse på insituttet. Marie Vejrup 

Nielsen tager punkter videre til FSU. 
 
Virksomhedpraktik som omhandler arbejdsprøvning er ikke berørt af 

ovenstående.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Nyhedsbrev- Jytte 
Ringtved. 
 

 
Marie Vejrup Nielsen 

Drøftelse: MUS 2016 Louise Søndergaard fra HR udarbejder et bilag til MUS-materialet. 
Materialet rundsendes til TR gruppen samt afdelingsleder Thomas 
Wentzer til kommentering, før det tages i brug.  
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Kompetenceudvikling på IKS LSU drøftede hvordan instituttets kompetencemidler anvendes bedst 
muligt. Punktet vil løbende blive drøftet i LSU.  
LSU forslog følgende fælleskurser for fastansatte medarbejdere: 

 
 Big data kurser 
 Metodekursus om hvordan man gemmer data fra sociale 

medier 
 Outlook kurser på lærermøder 

 

Derudover kan medarbejdere søge midler til mindre individueller 
kurser. 

 
Instituttet vil også fremover bidrage med midler til 
forskningslederkurser når ansatte får større eksterne bevillinger.  

 
Jytte Ringtved drøfter punktet med økonomi. Derudover skal det 
drøftes igen på et kommende institutledelsesmøde. LSUs forslag om 

fælleskurser vil indgå i denne drøftelse.  
 
 

Jytte Ringtved 

Evt.  Der ønskes en officiel indvielse af nobelparkens nye ude-arealer. Det 
vil være en vigtig markering af et miljø som længe har været ønsket. 

Jytte Ringtved og Marie Vejrup Nielsen undersøger om der er planlagt 
en indvielse eller om instituttet skal planlægge et arrangement. 

Jytte Ringtved og 
Marie Vejrup Nielsen 

 


