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Forord
Biologi handler på alle måder om liv. Vi udforsker det levende, og vi underviser og rådgiver i det.
Forskningen spænder over alle biologiske niveauer fra gener, fysiologiske processer, individer,
populationer og arter til hele økosystemer. Vi arbejder med de evolutionære processer, der ligger til
grund for alt liv, og vi udforsker de mekanismer, der forklarer samspillet mellem levende organismer og
miljøet.
Det overordnede mål med Institut for Bioscience er at skabe et fagligt fremragende biologisk institut,
der er konkurrencedygtigt både nationalt og internationalt. Forskningsaktiviteterne på instituttet
opsøger grænsefladerne mellem de enkelte discipliner, og vi arbejder både grundvidenskabeligt,
anvendt og strategisk. Forskningen er samtidig grundlag for vores rådgivning og myndighedsbetjening
og for den undervisning og talentudvikling, vi leverer. Vi prioriterer et dynamisk undervisningsmiljø, og
vi fokuserer på at skabe de bedste vilkår for vækstlaget, ligesom det er vores mål, at hver enkelt
medarbejder uanset ansættelseskategori og funktion oplever Bioscience som en god og tryg
arbejdsplads, kendetegnet ved stærk sammenhængskraft, motivation og arbejdsglæde.
Det faglige arbejde finder sted i 18 sektioner på fire tjenestesteder og i faglige netværk.
Udvalgsmedlemmer sørger for koordinering af opgaver omkring forskning, forskningsbaseret
rådgivning og myndighedsbetjening, undervisning og talentudvikling på tværs af det store institut, og
den samlede medarbejdergruppe er repræsenteret i Samarbejdsudvalg, Arbejdsmiljøorganisationen og
Institutforum.
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Peter Henriksen
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Institutleder,
Bioscience Roskilde, Kalø og Silkeborg

Institutleder,
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1. Indledning
Institut for Bioscience er et institut under Faculty of Science and Technology. Instituttet har 475
medarbejdere, heraf 45 % VIP, 40 % TAP og 15 % ph.d.-studerende.
Det overordnede mål for Institut for Bioscience er at skabe en globalt førende og tværfagligt orienteret
forskningsenhed indenfor biologi, målt på baggrund af blandt andet undervisningstilbud,
studenterindtag, antal ph.d. og postdocs, videnskabelig produktion og kvalitet, samfundsmæssig
myndighedsbetjening og forskningsbaseret rådgivning og tilfredse medarbejdere.
Instituttet driver grundlagsskabende og problemorienteret forskning, der fører til en dybere erkendelse
af fysiologiske og økologiske sammenhænge. Én af instituttets kerneaktiviteter er den
forskningsbaserede rådgivning og myndighedsbetjening. Denne sigter mod bedre forståelse af struktur
og funktion inden for akvatiske og terrestriske økosystemer samt overvågning og vurdering af
konsekvenser af de miljø- og naturmæssige følger af belastning med næringsstoffer og miljøfarlige
stoffer og klimaændringer i både et dansk og globalt perspektiv. Dermed styrker den både den
strategiske forskning og det faglige grundlag for forvaltning og øvrige administrative og politiske
beslutninger.
Undervisning og talentudvikling er kerneaktiviteter sammen med forskning og forskningsbaseret
rådgivning og myndighedsbetjening. Institut for Bioscience ønsker at skabe et stærkt, forskningsbaseret
undervisningsmiljø for alle studerende på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau. Instituttet arbejder
desuden på en klar strategi for udvikling af karriereforløb for alle videnskabelige medarbejdere for at
sikre talentudvikling og tilgodese arbejdsmarkedets behov, herunder muligheder for fortsat
forskerkarriere.
Et godt arbejdsklima er vigtigt for at nå disse mål. Derfor arbejder medarbejderne og ledelsen i
Bioscience til stadighed på at udvikle værktøjer og praksis til at forbedre videndeling, kultur og
organisation for derved at styrke motivation og arbejdsglæde, imødegå stress og på den baggrund
optimere opgaveløsningen og arbejdsmiljøet. Personaleledelse og medarbejderinddragelse i
beslutningsprocesser er således også i fokus.

2. Forudsætninger for instituttets organisering
Instituttets struktur er en smidig ramme omkring det faglige arbejde. Den er skabt med henblik på at
sikre, at medarbejdernes ideer og initiativer, som individer eller som grupper, får de allerbedste
vækstbetingelser. Strukturen er fleksibel, idet den fungerer som en overordnet ramme, inden for
hvilken de lokale miljøer kan indrette sig på den mest formålstjenlige måde. Den er samtidig dynamisk,
idet den kan udvikle og ændre sig med det formål at udnytte synergier ved at opretholde og skabe
samarbejde på tværs af faggrænser og tjenestesteder. Sluttelig er den simpel i den forstand, at den
enkelte medarbejder har et tydeligt gruppetilhørsforhold, ligesom ledelseshierarkiet er tydeligt, og den
decentrale ledelse har veldefinerede beføjelser.

2.1.

Fagligt og personalemæssigt tilhørsforhold

Rammen omkring de enkelte medarbejderes primære faglige og personalemæssige tilhørsforhold er
sektioner. Instituttets sektioner er mindre, faglige enheder, forankret på det enkelte tjenestested og
defineret ud fra et fælles fagligt område. Sektionerne ledes af en sektionsleder, som både har et fagligt,
økonomisk og et personalemæssigt ansvar. I nogle tilfælde ligger ansvaret for MUS-samtaler og anden
personaleledelse imidlertid enten hos vejleder, hos viceinstitutleder eller hos institutleder. Dette gælder
også for instituttets administrative medarbejdere, som organisatorisk hører til sekretariatet og dermed
ikke til en sektion.
For at sikre det faglige samarbejde på tværs af tjenestesteder og instituttet er en række faglige netværk
under opbygning. Disse netværk opstår efter behov og på initiativ af enhver og behøver ikke
nødvendigvis at være ’netværk’ i ordets egentlige betydning, men kan også være andre faglige aktiviteter
på tværs af sektionerne med det formål at stimulere den faglige interaktion. De faglige netværk bygger
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på frivillighed og faglig nysgerrighed og har derfor ikke en egentlig leder. Ledelsen afsætter økonomi til
at støtte disse tværgående aktiviteter.
Det daglige arbejde i instituttet er struktureret i projekter, hvor en bevillingshaver/projektleder har
ansvaret for at løse opgaverne, både i tilfælde af at projektet er stort og kompliceret med mange
projektmedarbejdere, eller det er et individuelt forskningsprojekt. Sektionslederen har overblik over
sektionens projekter og bistår projektlederne med fordelingen af arbejdsopgaverne i sektionens
projekter.
For tjenestestederne i Roskilde, Kalø og Silkeborg gælder det, at der hvert år skal udarbejdes
arbejdsprogrammer blandt andet med henblik på at sikre opfyldelse af resultatkontrakten med
Miljøministeriet. Arbejdsprogrammer udvikles i direkte samarbejde mellem den daglige ledelse,
personalelederne og projektlederne. Alle medarbejdere undtaget det teknisk-administrative personale
har ansvar for at tilvejebringe opgaver og finansiering.
For tjenestestedet Aarhus gælder det, at VIP-medarbejdere, i samarbejde med undervisere fra
tjenestestederne Roskilde, Kalø og Silkeborg har ansvar for at planlægge og gennemføre den aftalte
undervisning. Desuden skal medarbejderne forske, herunder skaffe eksterne midler til finansiering, og
de skal, i det omfang det er hensigtsmæssigt, bidrage til at styrke myndighedsbetjeningen.

2.2.

Kultur

Instituttets ledelse skal sikre rammer og retning samt få samarbejdet på tværs af instituttet til at fungere
med optimal koordinering. Med fire geografisk adskilte tjenestesteder og en stor bredde i opgaverne er
der særligt store krav til ledelse. Instituttets ledelsesstil skal være coachende og understøttende, og
sektionerne, projekterne, de faglige netværk og udvalgene skal sammen med de understøttende TAPfunktioner være de bærende elementer i organisationen. Det forventes grundlæggende, at
medarbejderne tager ansvar for planlægningen og gennemførelsen af eget arbejde inden for accepterede
og aftalte rammer, samt at den enkelte medarbejder aktivt påtager sig et ansvar for løsningen af opgaver
i relation til instituttet som helhed.
Kulturen i Bioscience har selvledelse, engagement og forståelse af instituttet som én helhed som
centrale overskrifter. Forventningen er, at hver enkelt medarbejder har indsigt i mål og strategier,
understøtter en effektiv forskning, myndighedsbetjening, undervisning og talentudvikling, og aktivt
tager ansvar for løsninger af opgaver i samspil med de øvrige medarbejdere. Kulturen skal være
nysgerrig og opmuntrende, hvor det først og fremmest handler om at bidrage konstruktivt til gavn for
både helheden og den enkelte.
Kendskabet til den organisatoriske struktur og de funktionelle processer skal udbredes til alle i
Bioscience. Alle skal tage ansvar ved i høj grad at handle på egen hånd, deltage aktivt og vise initiativ.
Det styrende er ikke autoritet, men snarere en fælles organisationsforståelse (hvem er vi, og hvor skal
instituttet hen) og en god omverdensforståelse for vilkår og muligheder for forskning,
myndighedsbetjening, undervisning og talentudvikling og fælles værdier.
Organiseringsformen er således karakteriseret ved overordnet at være:
•
•
•
•

strategisk og helhedsorienteret (frem for ’her-og-nu’/’plejer’ og individ-orienteret)
bevægelig og præget af samarbejde og netværk (frem for skel, kasser og faggrupper)
opgaveorienteret (frem for gruppeorienteret)
ansvarstagende og selvledende medarbejdere (frem for ansvarshavende og afventende
medarbejdere).

Det betyder blandt andet særligt fokus på aktiv deltagelse i møder og en sund feed-back kultur baseret
på konstruktiv kritik. Samtidig er det afgørende, at alle viderebringer relevante oplysninger fra netværk
og projekter, og at der er åbenhed omkring projekter, ansøgninger, resultater m.v.
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Med ansvarstagende menes, at den enkelte medarbejder aktivt påtager sig et ansvar for løsningen af
de enkelte opgaver i relation til instituttet som helhed, dvs. tager selvstændige initiativer og evner at
vurdere og sortere egne handlinger i forhold til den bedste løsning af opgaverne set i forhold til fx
samarbejdsrelationer, kvalitet, vilkår, mål osv. Dette indebærer et personligt ansvar, oprigtighed,
engagement og handling. Det at udvise ansvarlighed betyder at gøre noget/at agere.
Selvledelse kan være både positivt (mere indflydelse, større tilfredshed, øget motivation, større
effektivitet) og negativt (stress og afmagt, øget arbejdsmæssigt og psykisk pres). Selvledelse skal her
forstås som et særligt samspil mellem medarbejder og institut, hvor der naturligvis er nogle specifikke
forventninger til medarbejdernes selvledelses-kompetencer (evne til at tage ansvar for planlægningen
og gennemførelsen af eget arbejde inden for accepterede rammer), og hvor vilkårene for at agere
selvledende samtidig er til stede i instituttet. Det sidste sikres gennem en høj grad af medbestemmelse
og indflydelse på arbejdets indhold og udvikling samt på tilrettelæggelsen i de enkelte projekter, og at
ledelsen har en opgave i at give klare informationer og budskaber, der kan understøtte vilkårene. Der
skal være højt til loftet og rum til egne initiativer, hvilket betyder, at der på den ene side skal være
styrende rammer (fx økonomi og personale) og på den anden side dialog og samarbejde, som giver
mulighed for at udvikle ideer/initiativer. Derudover er det vigtigt, at der skabes åbenhed og et højt
informationsniveau fra ledelsens side, så rammerne for selvledelse er til stede. Samarbejdet i Bioscience
sikres endvidere gennem opretholdelsen af et velfungerende lokalt samarbejdsudvalg (LSU).

3. Organisation
Instituttet består af to afdelinger, BIOS RKS (Roskilde, Kalø og Silkeborg) og BIOS AAR (Aarhus), som
hver har en institutleder. Instituttet fungerer som ét institut, hvor ledelse, udvalgsarbejde og til dels
også administration går på tværs af tjenestesteder, mens sektionerne er knyttet op på et tjenestested.
Fem sektioner hører til i Roskilde, to i Kalø, seks i Silkeborg og fem i Aarhus.

3.1.

Ledelse

Den daglige ledelsesgruppe består af institutlederne, viceinstitutlederne og sekretariatslederen.
Ledelsesgruppen har ansvar for at udforme, koordinere og følge op på strategi, handleplaner, som
jævnligt skal drøftes med dekanatet. Den daglige ledelsesgruppe planlægger og koordinerer aktiviteter
på institutniveau. ”Den udvidede ledelsesgruppe” består af den daglige ledelsesgruppe samt
sektionslederne. Her sættes nye initiativer i gang med henblik på udvikling af instituttet.

3.2.

Sekretariatet

Til sekretariatet hører de administrativt ansatte medarbejdere på instituttet. Sekretariatsmedarbejderne
løser primært opgaver, der knytter sig til tjenestestedet, men flere funktioner varetages på tværs af
tjenestestederne, fx webarbejde, administration af studier og ph.d.-studier, understøttelse af
fundraising og sekretærfunktion for udvalg.

3.3.

Sektioner

Sektionerne er defineret ud fra faglige og geografiske hensyn. Sektionerne er sammensat, så de har en
kritisk masse, der muliggør etablering en af et inspirerende og stimulerende fagligt miljø. Sektionerne
består af en sektionsleder, et antal faste medarbejdere (VIP, AC-TAP og TAP) og et antal ph.d.studerende, postdocs og specialestuderende. Inden for sektionerne findes en række projektgrupper,
som arbejder tæt sammen med både projektgrupper i egen sektion og i andre sektioner. Følgende
sektioner er etableret:
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Silkeborg

Roskilde











Vandløbs- og ådalsøkologi
Marin økologi
Sø-økologi
Jordfaunaøkologi og økotoksikologi
Plante- og insektøkologi
Oplandsanalyse og miljøforvaltning

Aarhus

Kalø







Anvendt marin økologi og modellering
Marin biodiversitet og eksperimentel
økologi
Arktisk miljø
Arktisk økosystemøkologi
Havpattedyrforskning

Faunaøkologi
Biodiversitet







Akvatisk biologi
Mikrobiologi
Genetik, økologi og evolution
Økoinformatik og biodiversitet
Zoofysiologi

Roskilde har endvidere en sektion for forskeruddannelse, hvor personalemæssige problemstillinger er i
fokus. Sektionens medlemmer er også medlemmer af en faglig sektion.

3.4.

Faglige netværk

Faglige netværk har som hovedopgave at stimulere det faglige samarbejde på tværs af sektioner og
tjenestesteder. Faglige netværk oprettes og nedlægges efter behov og er funderet på faglig interesse og
frivillighed. Følgende faglige netværk er etableret:








3.5.

Blå korridorer mellem hav og land
Biodiversitet
Greenland Ecosystem Monitoring
Laborantnetværk
Marin forskning og rådgivning
Plante-insekt interaktioner
Økotoksikologi

Udvalg

Instituttet har en række udvalg, som alle sigter mod at koordinere aktiviteter på tværs af instituttets
sektioner og tjenestesteder. Her er udvalgenes ansvarsområde kort beskrevet. Sammensætning og
kommissorier for udvalgene findes på instituttets intranet, Biosphere (http://bios.medarbejdere.au.dk).
Arbejdsmiljøudvalg (LAMU)
Udvalget planlægger, leder og koordinerer arbejdsmiljøarbejdet på tjenestestederne. Udvalget
analyserer arbejdsmiljøindsatsen, rådgiver om løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer og følger op
på, om arbejdsmiljøarbejdet er effektivt og forebyggende. På hvert tjenestested findes endvidere en
lokal arbejdsmiljøorganisation (AMO).
Samarbejdsudvalg (LSU)
Udvalget har til formål at virke for, at ledelse og medarbejdere i samarbejde fører instituttets strategi og
mål ud i livet. Udvalget skal blandt andet involvere medarbejderne i dette arbejde og skal være med til
at skabe de bedst mulige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.
Institutforum
Forummet har til opgave at sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle
beslutninger om akademiske spørgsmål, samt at sikre instituttets faglige og sociale identitet og
sammenhæng.
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Ph.d.-programudvalg
Udvalget har som sin primære opgave at foretage den faglige bedømmelse af ansøgninger om optagelse
på forskeruddannelsen i biologi. Udvalget er desuden ansvarligt for afholdelsen af
kvalifikationseksaminer, og udvalgets formand forestår den daglige ledelse af forskeruddannelsen i
biologi.
Uddannelsesudvalg
Udvalget planlægger instituttets undervisningsudbud i dialog med instituttets faste videnskabelige stab
og studienævnet. Udvalget diskuterer desuden strategi for udvikling af uddannelsesudbuddet.
Forskningsudvalg
Udvalget er et rådgivende udvalg, hvor instituttets forskningsstrategi, forskningsspørgsmål og
forskningsstrategiske tiltag til udvikling og positionering af instituttet behandles.
Rådgivningsudvalget
Udvalget er et rådgivende udvalg, der behandler rammerne for instituttets forskningsbaserede
rådgivning og myndighedsbetjening og de strategiske tiltag, der skal udvikle og positionere
rådgivningen på Bioscience.
Informationsudvalget
Udvalget har som hovedopgave at opdatere og udvikle instituttets kommunikation udadtil. Dette gælder
i første omgang hjemmesiden i relation til udvalgte målgrupper.

3.6.

Organisationsplan
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4. Beskrivelse af arbejdsfunktioner
Arbejdsfunktioner omfatter de roller, som hver især er nødvendige for, at instituttet kan fungere
operationelt, koordineret og strategisk. I det følgende beskrives indhold i en række funktionelle roller i
instituttet.

4.1.

Institutleder

To institutledere har det overordnede ansvar for strategiske, faglige, personalemæssige, økonomiske og
administrative forhold på instituttet. De to institutledere repræsenterer henholdsvis Bioscience Aarhus
(BIOS AAR) og Bioscience Roskilde, Kalø, Silkeborg (BIOS RKS). De leder den daglige ledelsesgruppe,
samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen og institutforum. Institutlederne indgår i
ledelsesgruppen i Science and Technology (ST), og de refererer til dekanen for ST.

4.2.

Viceinstitutleder

Viceinstitutlederen varetager den daglige ledelse af et tjenestested og har ansvaret for den overordnede
koordination af arbejdet og tjenestestedets økonomi, godkendelse af ansøgninger, ansættelser (dog ikke
faste stillinger), kontakt til HR, udarbejdelse af arbejdsprogram (i samarbejde med sektionslederne),
sikring af et godt arbejdsmiljø, information til medarbejderne samt at medvirke til at tværgående
aktiviteter bliver understøttet. Arbejdsopgaverne og ansvarsområderne for viceinstitutlederen kan dog
variere fra tjenestested til tjenestested. Viceinstitutlederen refererer til institutlederen.

4.3.

Sektionsleder

Sektionslederen indgår i den daglige ledelse på tjenestestedet, og sektionslederens specifikke arbejdsog ansvarsområde organiseres efter de specifikke forhold på det enkelte tjenested. Projekterne er
knyttet til sektioner, og et projekt ’tilhører’ den enkelte sektion eller den enkelte bevillingshaver, alt
efter hvorledes man lokalt har indrettet sig. Sektionslederen er tovholder for den faglige sammenhæng,
men det er alles ansvar at sikre det faglige indhold og niveau i sektionen. Sektionslederen vil i
samarbejde med relevante medarbejdere i sektionen, fx seniorforskere/-rådgivere, lektorer og
professorer, være katalysatorer for faglige aktiviteter i sin sektion. Sektionslederen kan medvirke til at
kvalitetssikre og igangsætte ansøgninger.
Sektionslederen er ansvarlig for opfølgning på sektionens økonomi og medvirker ved tilrettelæggelsen
af de til sektionen tilknyttedes arbejdsprogram. Såfremt det lokalt er mest hensigtsmæssigt for
varetagelsen af arbejdsopgaverne, kan sektionslederen decideret være ansvarlig for tilrettelæggelsen af
arbejdet. Sektionslederen kan også have ansvaret for fordelingen af undervisningsopgaver mellem de til
sektionen tilknyttede videnskabelige medarbejdere. Inden for de lokalt aftalte rammer og i samarbejde
med den øvrige ledelse på tjenestestedet kan sektionslederen træffe beslutninger om, hvorledes man
strategisk kan udnytte frie resurser (årsværk) og sikre, at medarbejderne har de nødvendige
kompetencer for at kunne indgå i fremtidige projekter og undervisning. Sektionslederen er således også
ansvarlig for kompetenceudvikling i sektionen og afholder bl.a. MUS-samtaler med de medarbejdere,
der tilhører sektionen, alt efter hvordan man vælger at indrette sig på det pågældende tjenestested.
Sektionslederen sikrer kommunikationen internt i sektionen ved faste møder samt kommunikation via
Biosphere og websiden bios.au.dk.

4.4.

Projektleder/bevillingshaver

Medarbejderne kan/skal selvstændigt etablere forsknings- og/eller rådgivningsprojekter.
Projektlederen/bevillingshaveren er ansvarlig for projektet over for projektmedarbejderne og over for
instituttet. Blandt projektlederens/bevillingshaverens opgaver er: projektansøgning, udarbejdelse af
budget og arbejdsplan for projektet og løbende revidering heraf, inddragelse af projektmedarbejdere og
afholdelse af relevante møder, opfølgning på den faglige udvikling samt ansvar for og medvirken til
videnskabelig publicering (hvor relevant), afrapportering og evaluering af projektet.
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4.5.

Udvalgsformand

Udvalgene rådgiver ledelsen indenfor det pågældende udvalgs specifikke sagsområde, og formændene
for de forskellige udvalg fungerer sammen med sektionslederne som sparringspartnere for instituttets
ledelse. Alle udvalg ledes af en udvalgsformand, som koordinerer arbejdet, indkalder til møder, sørger
for beslutningsreferater og fastholder dialogen med den daglige ledelsesgruppe.

4.6.

Sekretariatsleder

Sekretariatslederen koordinerer og understøtter administrative elementer inden for forskning,
forskningsbaseret rådgivning og myndighedsbetjening, undervisning og talentudvikling.
Sekretariatslederen udfører ledelsesstøtte til institutlederne og instituttets daglige ledelsesgruppe.
Sekretariatslederen har det faglige ansvar for instituttets administrative medarbejdere og refererer til
institutlederne.

5. Processer og mødestrukturer
For at sikre at Bioscience er en velfungerende organisation, er det nødvendigt at etablere en række
processer, der sikrer koordinering mellem de enkelte strukturer i instituttet. På den måde får vi et
institut, hvor motivation og arbejdsglæde er i højsædet, og hvor videndeling, kultur og organisation
lever op til de stigende krav om kvalitet i både forskning, forskningsbaseret rådgivning og
myndighedsbetjening, undervisning og talentudvikling.
En høj grad af videndeling, et inspirerende og kreativt fagligt miljø samt berigende socialt samvær er
vigtige forudsætninger for, at Bioscience kan være et velfungerende institut, der også er internationalt
anerkendt. Udgangspunktet er, at man er aktivt tilstede inden for normal arbejdstid enten på
arbejdspladsen eller på tjenesterejser, møder eller feltarbejde, med mindre der er faglige eller private
grunde til, at det er nødvendigt at arbejde hjemme, og dette i øvrigt er aftalt med nærmeste leder.
Aktiviteter ude af huset skal af hensyn til kollegerne fremgå af Outlook-kalenderen.
Mødekulturen er også vigtig i denne forbindelse. Alle skal være opmærksomme på at skabe effektive
møder ved at vise respekt både for mødet, for mødelederen, for referenten og for de øvrige deltagere. I
praksis betyder det, at man møder op til tiden, er forberedt samt deltager aktivt og konstruktivt.
Mødelederne og andre ansvarlige udarbejder dagsordener og referater (i det omfang det er nødvendigt),
der er sigende, gennembearbejdede og tilstrækkeligt detaljerede til, at de kan anvendes som et
fremadrettet værktøj. Materialet er tilgængeligt for alle på Biosphere.
Ved møder skal alle dialoger foregå på et niveau, hvor der kan træffes beslutninger eller lægges op til
beslutninger, og trufne beslutninger respekteres. I den praktiske verden er det ikke muligt at forvente
deltagelse i alle relevante møder, da undervisning, feltarbejde, workshops, projektmøder i ind- og
udland fylder i den enkeltes kalender. Omvendt er det vigtigt, at den enkelte prioriterer deltagelse i
instituttets møder og dermed udviser respekt for arbejdet og kulturen.

5.1.

Møder i den daglige ledelsesgruppe

Den daglige ledelsesgruppe holder møde ca. 1 gang om måneden og i øvrigt efter behov. Emnerne er
udvikling og ledelse af instituttet, administrative informationer af relevans for instituttet og for Science
and Technology, ansøgningsrunder, nye stillinger, undervisning, talentudvikling, større tværgående
projektinitiativer, økonomi, personale, succeshistorier, planlægning af møder. Deltagere er
institutlederne, viceinstitutlederne og sekretariatslederen samt en institutsekretær. Sekretæren skriver
referat fra mødet, og referaterne offentliggøres på Biosphere. Hvor det er relevant, bliver sektionsledere,
centerledere og/eller udvalgsformænd inviteret til at belyse særlige områder.
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5.2.

Møder i den udvidede ledelsesgruppe

Den udvidede ledelsesgruppe mødes fysisk 1-2 gange årligt og på video efter behov. Emnerne er
udvikling og ledelse af instituttet, herunder nye initiativer, samt relevant administrativ information.
Sekretariatslederen skriver referat fra møderne eller informerer om møderne i kort form via en nyhed
på Biosphere.

5.3.

Udvalgsmøder

Udvalgene ledes af en udvalgsformand, som indkalder til møder og sørger for referater og opfølgning.
Mødernes frekvens og form aftales i de enkelte udvalg, og referater vil være tilgængelige for alle
instituttets medarbejdere på Biosphere.

5.4.

Institutmøder

På grund af instituttets størrelse og opdelingen på fire tjenestesteder er det ikke hensigtsmæssigt at
afholde jævnlige institutmøder med deltagelse af alle medarbejdere. Institutmøde afholdes efter behov,
og når økonomien tillader det.

5.5.

Møder på tjenestestederne

Mødekadencen varierer mellem tjenestestederne. I Roskilde afholdes tjenestestedsmøde hver 14. dag,
og i Silkeborg og Kalø samles tjenestestedet hver uge. Viceinstitutlederne organiserer møderne,
forbereder dagsorden og leder møderne, og institutlederen deltager, når det er muligt. Der skrives korte
beslutningsreferater fra alle tjenestesteders møder, og referaterne offentliggøres på Biosphere. Målet
med møderne er at informere og inddrage alle medarbejdere i emner, der har betydning for hele
instituttet og for det enkelte tjenestested.

5.6.

Møder i sektionerne

De enkelte sektioner organiserer og afholder møder efter behov. Sektionslederen indkalder til møderne
og fungerer som mødeleder samt sørger for, at der bliver skrevet referat i det omfang, det er nødvendigt.
Både VIP- og TAP-personale samt studerende deltager i møderne.

5.7.

MUS-samtaler

Alle medarbejdere har mindst ét årligt møde med deres respektive personaleleder, hvor udgangspunktet
er MUS-samtalen. Samtalerne er fortrolige. Opfølgning på MUS-samtalerne varetages i samarbejde
mellem medarbejderen og lederen og eventuelt i samarbejde med viceinstitutleder og institutleder.

5.8.

Kommunikations- og informationsflow i organisationen

Intranettet ”Biosphere” er etableret for at sikre en effektiv kommunikation på instituttet. Her meddeler
institutlederne vigtige beslutninger og andre organisatoriske nyheder, og alle mødereferater er
tilgængelige på siden. På forsiden annonceres desuden arrangementer og medarbejdernyheder om stort
og småt samt forskningsnyheder, som også annonceres på instituttets eksterne hjemmeside. Biosphere
byder også på en ”Funding”-side med opslag af relevante calls og events i tilknytning til fundraising, og
medarbejderne kan finde de vigtigste indgange til AUs enhedsadministration via ”Employee handbook”.
De faglige netværk kan endvidere bruge Biosphere til at annoncere deres aktiviteter og dele
dokumenter.
Al intern information formidles via Biosphere. Alle medarbejdere forventes derfor at holde øje med
Biosphere jævnligt eller abonnere på en RSS-feed, hvis de foretrækker at få informationerne i deres
indbakke.
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