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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendes med følgende tilføjelser:
Punkt 3: Orientering fra seneste FSU møde
Punkt 7: Statusrapport fra Antropologi
2. Godkendelse af referat
Referat blev godkendt
3. Orientering fra seneste FSU møde
Hovedpunkter fra seneste FSU møde blev kort opsummeret på mødet og det blev besluttet af punktet skal medtages som standard på kommende LSU møder, såfremt
disse er placeret efter FSU møderne.
Der blev lagt vægt på at gennemgå FSU’s retningslinjer for ferievarsling med fokus på
placering af de særlige feriedage, da punktet er på LSU’s dagsorden. På baggrund
heraf besluttes det at IKS fastholder den udmeldte hovedferie og tager stilling de fem
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særlige feriedage i efteråret, da de særlige feriedage først må udmeldes efter 1. januar
med en måneds varsel.
4. Drøftelse af Årshjul
Der blev forslået følgende udkast til årshjul:
Der afholdes fire udvalgsmøder årligt.
Feb./Marts:
Maj:
September:
November:

Drøfte ferieplan og gennemgå årsafslutning for regnskabsåret
Diskutere strategi og budget i relation hertil
Gennemgå budget for det kommende år
Budgetopfølgning

Det blev foreslået at afholde et budgetseminar mellem 3. og 4. møde.
For 2012 findes særlige punkter som kræves behandlet på kommende LSU møder.
Strategi har allerede været et punkt på dagsorden, men vil formentligt blive taget op
igen. Forhandling om timenormen vil blive et punkt på dagsorden i efteråret og APV
medtages som punkt på sidste møde.
Et mere udførligt årshjul forventes udarbejdet snarest.
5.

Orienteringspunkt
A. Ferieplan:
Punktet blev drøftet i forbindelse med gennemgang af seneste FSU møde.
B. Budget og Økonomi på IKS
En ny økonomimodel er undervejs, så instituttet har endnu ikke et budget for
2012. Forbrug og kontering sker derfor pt. ud fra samme principper som sidste
år. I 2013 forventes instituttet at få ansvar ikke alene for driftsøkonomien, men
også for løn. Dette har tidligere ligget ved fakultetet. Ph.d.-området forventes
fortsat at være et fakultetsanliggende. Den nye økonomimodel betyder, at man
kan følge indtægter og udgifter i forbindelse med de enkelte aktiviteter / uddannelser. Det giver et grundlag for vurdering og prioritering af instituttets aktiviteter. F.eks. kan det komme på tale at prioritere, hvilke eksterne projekter vi ønsker
at huse. Instituttet kommer formentlig til at betale en procentdel af bevillingen til
administrativ støtte (økonomi og evt. HR), ligesom der skal betales for kontor og
forbrug for bevillingshaver. Hvis der ikke er knyttet overhead til instituttet fra
den eksterne bevilling, kan det blive dyrt at tage imod den. Der vil være en overgangsfase på eksempelvis en 3-årig periode hvor eget-ansvaret tilpasses.

Side 2/3

AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND

C. MUS-koncept på vej i høring
Flere har efterspurgt et værktøj til gennemførelse af MUS. Derfor har Universitetsledelsen besluttet at udvikle et nyt fælles og fleksibelt MUS-koncept, som forventes sendt i høring i samarbejdsudvalgene ultimo 2012. Indtil da følges de
normer der findes på området og MUS afholdes på sædvanlig vis.
Det blev på mødet foreslået, at fastsætte en række principper som kan give ensartede ledelsesmuligheder i forbindelse med MUS samtaler. Der blev endvidere stillet spørgsmål til om MUS samtalerne i år kan komme i klemme grundet mangel
på overskud og travlhed hos fx uddannelseslederne som for tiden oplever et stort
pres. Bjarke tager punktet med på et kommende uddannelsesledermøde.
6. Status på IKS organisation
Generelt begynder organisationen at falde på plads. Forskningsprogramlederne er
fundet, IKS har ansat to nye sekretærer og en forskningskonsulent. Institutforum har
afholdt sit første møde og flytteopgørelserne er mere eller mindre på plads. Der blev
udtrykt et ønske om at få udarbejdet information/organisationsdiagrammer over de
forskellige UFU. Det samme ønskes for forskningsprogrammerne, så man har overblik over hvem der er med i hvilke programmer.

7. Statusrapport fra Antropologi
Uddannelseslederen ved antropologi er sygemeldt på ubestemt tid. Der er ikke umiddelbart nogen, der kan træde i stedet for faglederen, og det stiller faget i en vanskelig
situation. Der afholdes derfor krisemøde på antropologi tirsdag den 29. maj, hvor situationen drøftes. Det anerkendes, at der ved antropologi hersker specielle forhold
idet man er det eneste fagmiljø fordelt på flere adresser. Derudover har antropologi
mange eksterne projekter, mange ph.d.er og post docs, hvilket gør undervisningsplanlægningen vanskeligere. Samtidig er faget midt i en akkrediteringsproces og man
forbereder flytning af medarbejdere i Nobel.
Da alle uddannelsesledere samles til døgnseminar i nærmeste fremtid for at udveksle
erfaringer foreslås det at vente med problematikken til der foreligger referat herfra.
Der gøres yderligere opmærksom på den forestående evaluering og revurdering af
UFU ledernes funktion i starten af 2013. Ved genforhandling af vilkår blev det fremlagt at tage enhedernes forskelligheder og udfordringer med i betragtning frem for at
behandle alle på lige vilkår.
8. Evt.
Onsdag holdes undervisningsfri til møder. Institutleder/institutsekretariatet udarbejder en mødeplan for onsdagsmøder som sendes rundt.
Næste møde i LSU afholdes torsdag d. 27. september kl. 14.15-16.15
Bygning og lokale meddeles senere.
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