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I forbindelse med de forestående sparekrav afledt af finanslov 2016, og som vi skal udmønte på 

fakultetsniveau (også på kemi) efter sommeren, har institutledelsen i foråret haft fokus på at se, om der er 

steder, hvor vi kan optimere brugen af vores ressourcer. Herunder tid. Dette har også været en del af 

processen, som dekanen startede i foråret med inddragelse af råd, udvalg og ansatte på ST omkring at finde 

kilder til besparelser, effektiviseringer og nye indtjeningsmuligheder. 

I den proces er ledelsen blevet opmærksom på, at kulturen omkring afholdelsen af pauser på kemi ikke 

altid er i overensstemmelse med de rammer, der er i overenskomsten og AUs personalehåndbog. 

Derfor er det blevet besluttet at ridse rammerne for pauser op, så alle er klar over gældende regler. 

Følgende beskrivelse af rammerne er udarbejdet i samarbejde med HR: 

 

”Til alle medarbejdere på Institut for Kemi 

  

I henhold til § 4 stk. 1 i ”Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden” har en 

ansat, hvis daglige arbejdstid overstiger 6 timer, ret til en pause af et sådant omfang og med en sådan 

placering inden for arbejdsdagen, at formålet med pausen tilgodeses. Denne pause vil typisk være en 

frokostpause. Retten til pauser fremgår ikke af de forskellige overenskomster bortset fra retten til 

frokostpause som fremgår af organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-arbejdere (HK) § 

38 stk. 2.  

Institut for Kemi har noteret sig, at der er en til tider uhensigtsmæssig pausekultur, særligt om formiddagen, 

hvor pauserne ofte varer 15-20 minutter og til tider kan vare op til 30 minutter eller længere (fra man 

forlader sit arbejde til man er tilbage og i gang med sit arbejde). 

Instituttet ønsker at alle medarbejdere har de samme vilkår for at afholde pauser og har derfor besluttet at 

varsle den nævnte uhensigtsmæssige pausepraksis til ophør med virkning fra 1. august 2016.  

Det er vigtigt at understrege, at alle medarbejdere gerne må afholde kortvarige pauser undervejs i løbet af 

dagen. Disse, korte individuelle pauser er vejledende omkring 5 minutter. Pauser regnes fra det tidspunkt 

man forlader sit arbejde til man genoptager det. 

Institutledelsens beslutning om at varsle den faste praksis til ophør har været diskuteret på et 

institutledelsesmøde den 10. juni 2016. 

Denne ændrede praksis vil hurtigst muligt komme i et LSU-referat, og sendt i en mail til alle med tilknytning 

til kemi. Det forventes, at LSU-medlemmerne hjælper til med at formidle dette til deres kolleger. 

Derudover afholdes lokale møder, hvor lederne vil orientere om dette.” 

 

 

 



 

Hvad betyder dette så for vores dagligdag? 

• Det betyder, at pauser kan kun holdes, hvis arbejdet tillader det 

• Frokostpausen planlægges, så det passer med arbejde 

• I forbindelse med undervisning betyder det, at pauser i videst mulige omfang lægges uden om 

denne (man kan selvfølgelig gå på toilettet) 

• Korte pauser kan naturligvis holdes i løbet af dagen, når arbejdet tillader det og efter behov. 

• Fejring af fødselsdage/særlige begivenheder kan naturligvis stadig finde sted, men skal tilpasses 

arbejdet og aftales lokalt. 


