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1. Godkendelse af referat 

 

Referat godkendt 

 

2. Meddelelser  

 

Ib Johannsen: 

Julearrangement 20.12.2011: Alle opfordres til at deltage. 

 

Den tidligere annoncerede ”nytårsparole” ændres til en sommerfest med fag-

ligt indhold. Årsagen er mange arrangementer på instituttet i januar 2012. 

 

Forslag om at datokoordinere julefrokoster næste år, så man kan samles evt. 

efter spisning. Forslaget positivt modtaget. IJ og JWC finder en dato og mel-

der det ud hurtigst muligt. 

 

Strategiplan (foreløbig udgave) 

Er i høringsfase og har fået positive tilkendegivelser fra Dekanatet. 
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Arne Nygaard: 

HSU har besluttet, at de eksisterende SU kan fortsætte frem til februar 2012. 

Det besluttes at SU fortsætter i eksisterende form (4 A-side, 4 B-side) frem til 

valg. 

 

MUS koncept 

Arne Nygaard deltager i udvalg om MUS samtaler. Processen forventes færdig 

i 2012. 

- IJ: MUS samtaler med VIP’er  starter op i 1. kvartal.  

Vi afventer endeligt koncept for de fremtidige MUS samtaler og har der fokus 

på at alle er klædt på til at afholde disse. Indtil da opfordres alle til relevante 

ledere til at afsætte tid til at have en MUS-lignende samtale. 

 

På næste SU vil et standardskema til brug i disse samtaler blive behandlet og 

derpå rundsendt til de relevante parter. 

 

3. Administrativ, teknisk og faglig organisering på KI 

 

Behovsanalyse 

Der er sat gang i at udarbejde en behovsanalyse for at kunne udnytte vores 

ressourcer i støtteenhederne bedst muligt. Dette er i udgangspunktet et  

nulsums-spil, da vi ikke umiddelbart kan påregne flere ressourcer til støtte-

enhederne. 

 

iNANO-flytning 

Hvad vil konsekvenserne være for den tekniske support? 

IJ: Dialog med iNANO om emnet er netop påbegyndt. 

 

UU vil undersøge, om der er hold for iNANO, som undervises af kemi uden at 

instituttet krediteres for det. 

 

4. Personale 

 

Ansættelsesprocedure 

SUP: Proceduren for ansættelser af VIP’er er for langvarig (aktuelt et eksem-

pel på ca. 7 måneders varighed). 

- IJ: Der er sat gang i at lave ny – kortere – procedure. 

 

5. Lokale- og byggesager 

 

Renovering af 1510 igangsættes i foråret efter aftale med Bent Lorenzen. For-

ventes færdig til sommer. 
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Flytningen af iNANO åbner op for at renovere de øvrige lokaler i følgende 

rækkefølge (ikke endeligt besluttet): 1511, 1512, 1513. Hermed håbes at kunne 

spare nogle flytninger. 

 

6. Eventuelt 

 

Ønske om udsendelse af opdateret telefonliste 

- Gøres hurtigst muligt af JWC 

 

Telefoner, der ikke virker skal meldes til Arne Nygaard. Folk orienteres via 

Nyhedsbrevet. 

 

Afskaffelsen af multimedieskatten er endnu ikke officielt vedtaget i Folketin-

get.  Når den er, vil AU udsende orientering desangående. 

 

Kurser for SU-udvalg. Universitetsledelsen behandler sagen. Udmelding i for-

året. 

 

Hjemmeside: Opbygningen og mulighederne dikteret fra AU IT. Det mest  

basale indhold er nu på plads. Fokus er først på eksterne sider, så interne og 

endeligt sider for studerende. 

 

Flextidsregistrering: Foregår ikke ens for alle i dag. Der arbejdes centralt på 

en løsning med registrering via nøglekortssystemet, og vi afventer nyt om 

denne. Der var i SU bred opbakning til denne løsning. 

 

Infoskærme: Der er indkøbt infoskærme til receptionsområdet og et par øvri-

ge placeringer, hvorfra information om arrangementer, forelæsninger, nyhe-

der etc. vil kunne udsendes. Derudover arbejdes der på en interaktiv ”find-

personen-funktionalitet” på en interaktiv skærm i receptionsområdet. Im-

plementering i foråret. 

 

7. Næste møde 

 

Torsdag 19. januar, 10.00 - 11.30 i Musehullet. Kalenderoprettelse v. JWC. 

 

Fremadrettet vil SU-møderne som udgangspunkt være 3. torsdag i måneden. 


