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Ad 1.  Renovering – status IBJ 

 

Renoveringen går planmæssigt. 1510 gik i gang før planlagt. Ikke helt hen-

sigtsmæssigt, da telefoner blev kappet. Bred enighed om, at det er rigtigt, at 

hele 1513 bygningen renoveres på en gang.  

 

Lokaleudvalget med Jørgen Skibsted og JWC er godt i gang med arbejdet. De 

kan nok ikke opfylde alle ønsker til lokaler, størrelser, m.m., men de prøver 

efter bedste evne.  

 

Eksamen i kemiske undervisningsforsøg, hvor de studerende skal have ad-

gang til alt glas og apparatur,  foregår i lab i januar. Der må udarbejdes en 

oversigt over de udfordringer, det giver. Vi skal undgå at pakke lab i 1513 ned 

mellem jul og nytår.  Undervisningslab kan vi pakke ned i eksamensperioden. 

Når et kursus er færdigt kan udstyret pakkes ned med undtagelse af de ting, 

der skal bruges af andre kurser. Forårslab kan pakkes ned så hurtigt som mu-

ligt, men ikke før vi har en plan for, hvor det skal være.  
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Ifølge IBJ vil vi snarest nedsætte brugergrupper, som skal se på, hvordan lab 

lokaler skal indrettes (undervisningslab/forskningslab). Standard modul for 

forskningslab/ to-moduls lab. 

Undervisningslab, som skal udnyttes hele året rundt, skal måske have flere 

stinkskabe. Kapaciteten bør udnyttes bedre. Bedre opbevaring.  

 

BO mente, at et rum med dunke med opløsninger skal indrettes på den etage, 

hvor opløsningerne skal bruges. Det betyder at man skal tage beslutning om 

hvilken undervisning der skal foregå i hvilke laboratorier. Det gælder primært 

kurser på Q1 og Q2 med de store mængder studerende. Der kommer et skriv 

fra 3 laboranter. 

 

NYG meddelte, at telefonen ved hovedindgangen bliver nedlagt. Centraluret 

er også nedlagt, hvilket betyder, at urene i lokalerne ikke bliver genaktiveret. 

De skal derfor tages ned. NYG forfølger sagen. Han anbefaler Frankfurt ure. 

Teknisk forvaltning retablerer med erstatningsure. 

 

Ad 2. Personale, IBJ 

 

Der er et nyt MUS koncept på vej, som kommer i høring i samarbejdsudval-

gene sidst på året (4. kvartal). Institut for Molekylærbiologi og Genetik og In-

stitut for Kemi deltager i et pilotprojekt, hvor konceptet bliver gennem-

prøvet. IBJ tager det nye koncept i anvendelse efter sommerferien. Andre le-

dere kan bruge konceptet fra 4.kvartal. HR-partnerne bliver uddannet til at 

klæde lederne på til at afholde MUS. BO spurgte, om det er afklaret, hvem der 

skal holde samtale med hvem. IBJ svarede, at laboranterne skal holde samtale 

med Jan, sekretariatet med Jens, og resten afklares efter sommerferien. Men 

man kan altid få en samtale med sin leders leder.  

 

Der skal holdes seniorsamtaler for alle over 65. Inden de 65 er seniorsamtale 

en del af den årlige MUS samtale. Institutleder vil modtage en liste fra fakul-

tetet over medarbejdere over 65. BO spurgte, hvem der skal afholde samtaler-

ne. FRJ mente, at det må være institutleder. Dette punkt skal på dagsordenen 

for næste LSU møde, da vi på det tidspunkt ved mere om processen. 

 

Ad 3. Farligt gods 

 

Dette var JWC’s punkt. Han har haft møde med AU O&A. Instituttet har ikke 

helt fulgt anbefalingerne. Vi kigger på at uddanne vores egne specialister, så 

vi har kompetencen.   

 

Ad 4. Økonomi, IBJ 
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IBJ udleverede en kontoplan. Forbruget er mindre end budgetteret også selv-

om bl.a. LBG kommenterede, at hun har forbrugt mere end nævnt på planen.  

 

Der er et stort budget til undervisning, ledelsespuljen er ubrugt - god til at 

fylde huller men kan også bruges til at dække store udgifter til følgetin-

ge/kontormøbler i forbindelse med renoveringen.  

 

FRJ spurgte, om Instituttet skal betale husleje, hvilket IBJ bekræftede.  

 

Ad 5. Institutforum 

 

Information omkring Institutforum er udsendt. Efter fredsvalg er der nu ned-

sat et Institutforum. Opgaverne er institutternes version af Akademisk Råd. 

De skal kigge på faglige spørgsmål af betydning for instituttet. Der er ingen 

begrænsninger. Overlap mellem Institutforum og LSU kan komme, men i In-

stitutforum kan der foregå en bredere drøftelse, og der er også studenter med.  

 

BO mente, at der mangler synlighed omkring Institutforum og valget, da der 

var mange, der ikke havde hørt om det.  

 

IBJ oplyste, at Instituttets kommunikationsstrategi er at kommunikere til-

strækkeligt men ikke for meget. Alle medarbejdere bør have medarbejdersi-

den som åbningsside, så man kan holde sig opdateret. Hvor meget info skal 

man servere – pr. mail/hjemmeside/skærmene. Det er en tilvænningsproces 

for nogle medarbejdere selv at skulle holde sig opdateret via førnævnte medi-

er. 

 

IBJ foreslog, at der en gang om ugen sendes en nyhedsmail ud, der samler al-

le ugens nyheder op. Der var bred opbakning til dette.  

 

Ad 6. Evt. 

 

CIN orienterede om, at der er planlagt SU kursus af 1 dags varighed med 

middag, som afholdes på Koldkærgård Konferencecenter. Kurset bliver af-

holdt ultimo september/primo oktober, og vi vil modtage invitationer pr. 

mail.  

 

LBG meddelte, at det var hendes sidste SU møde, da hun er gået på barselsor-

lov, når næste møde afholdes. I hendes sted indtræder suppleant Jeanette 

Dandanell.   

 


