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Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra LSU-møde 25-01-2012
Bilag 2.1: Udkast til referat af LSU-møde 5. marts 2018
2. Meddelelser


Omfordeling af opgaver i sekretariatet



Valg til arbejdsmiljøorganisationen



Status på proces for arealoptimering



Hvad der vides om konflikt

3. Bedre kollegasupport, samarbejde og gensidig anerkendelse
På sidste LSU-møde tog vi hul på snakken om kultur, arbejdsmiljø og
anerkendelse. På strategimødet 21. marts kredsede mange indlæg om det
samme og der er for nyligt afholdt grus for ph.d. På den baggrund kan vi
drøfte, om der er konkrete tiltag, som vi kan sætte i værk allerede nu (og som
senere kan forankres i strategi mv.) for at tage fat mens der er momentum.
4. Sommerudflugt
Vi har sat og udmeldt en dato for sommerudflugten – onsdag d. 29. august.
Men ikke så meget mere. Der skal nedsættes en komité og fremskaffes nogle
gode idéer, som den kan arbejde med.
5. Eventuelt

REFERAT:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
SIDE 2 AF 3

2. Godkendelse af referat fra LSU-møde 05-03-2012
Referatet blev godkendt.
3. Meddelelser
 Generelle meddelelser: LSU talte om arbejdsfordeling som følge af
sygemelding i ledelsen. Der arbejdes på en løsning, der giver aflastning til
den pågældende post.


Omfordeling af opgaver i sekretariatet v. Gyrd. Helle Schoubye har
meddelt, at hun forlader posten som AC-vejleder 1. maj. Det betyder at
Charlotte Jerne per 1. august overtager funktionen. Charlottes opgaver
omkring studieleder, studienævn og ph.d.-sekretariat overgår til Christina
Lucht Hougaard. Samlet drøftes i administrationen en mere omfattende
ændring i opgavefordelingen, der skal afsluttes i løbet af april.TAP
meddelte, at arbejdspresset som udgangspunkt er rimeligt, og at man
ikke er bekymret for den fremtidige organisering.



Valg til arbejdsmiljøorganisationen. Ved fredsvalg har der været genvalg
til Morten Michelsen fra VIP-gruppen og Anton Sevald fra TAP-grupppen.
Gyrd er daglig arbejdsmiljøleder, og Mette er født formand for
arbejdsmiljøudvalget. Der kommer et tjek af det fysiske arbejdsmiljø
senere på foråret.



Status på proces for arealoptimering. Arkitekterne er i gang med
tegningerne for biblioteket og har holdt første møde med
administrationen omkring koncepter og indretning. Henover sommeren
bygges om i bygning 16, i August flyttes det nuværende bibliotek over til
det samlede videnscenter og herefter bygges om på 3. sal. så
administrationen kan flytte i oktober.



Hvad der vides om konflikt. Gunhild har informeret en del til VIP. Der er et
site i KUnet, hvor man kan holde sig opdateret og få mere information.

4. Bedre kollegasupport, samarbejde og gensidig anerkendelse
Ift. strategien skrives der på en rapport til dekanen med mål og handleplaner for
2019 ud fra de input, de forskellige udvalg er kommet med og som strategidagen
medførte. Deadline er 16. april og samme dag sendes rapporten i høring på
instituttet. Ph.d.-grus afstedkom nogle initiativer omkring ind og ud af huset og
mentordninger. Men alle drøftelser peger på, at der godt kan gøres mere for at
støtte op om trivsel og fællesskab. LSU drøftede mere bredt, hvilke andre
initiativer kunne være relevante: frokostmøder, grupperarbejder, styrede
aktiviteter, kulturændringer og sociale arrangementer som fredagsøl eller sociale
ambassadører.
Beslutning: LSU besluttede at forsøge med fælles frokost ”IKK Fællesmøde” første
onsdag i måneden med cirka 25 min møde fulgt af 25 min frokost. Mette
indkalder til IKK Fællesmøde m. kaffe + chokolader den første onsdag i maj + juni.

LSU organisererer lokalet og sørger for kaffe og chokolader
Temaforslag: 2. Maj om strategi eller forskningsevaluering. 6. juni: ??
SIDE 3 AF 3

5. Sommerudflugt
LSU drøftede forskellige forslag til aktiviteter den 29. august. Det blev besluttet at
undersøge et format med havnerundfart med fagligt foredrag fra hver afdeling
samt spisning på Refshaleøen i Kabelhallerne/Halvanden.
Tenna undersøger mulighederne med Kabelhallerne, der laver opstillinger fra 502000 og har en sommerbuffet til 325 kr/person – er der plads på datoen og kan
vi aftale en lidt lavere pris eller pris inkl. 2 glas vin.
Sabrina undersøger muligheden for havnerundfart evt. med overdækning fra kl.
16-17 hos Nettobådene.
Mette H. prøver at arrangere de fire faglige oplæg af 5 minutter ved relevante
stop.
Deltagerbetalingen er 200 kr.
Det er besluttet, at man må møde 2 timer senere dagen efter.
6. Eventuelt
Sabrina skal i efteråret finde en afløser efter aftale med Gunhild.

