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Ledelsesmøde 5/2017: Fredag d. 1. september kl. 10-14
Video, Roskilde og Aarhus

Referat

Deltagere: Hans Brix, Peter Henriksen, Christian Kjær, Flemming Skov, Mikkel P.
Tamstorf, Camilla Nissen Toftdal, Angela Fago
Mødeleder: Hans
Gæst ved pkt. 4: Tomas Breddam

1) Godkendelse af dagsorden
2) Opfølgning på referatet fra sidste møde og valg af referent
Camilla er dagens referent.
3) Nyt fra udvalg
a. Forskningsudvalget: Øget impact af forskningspublikationer.
Ledelsen tog forskningsudvalgets oplæg til efterretning, men vil nuancere beskrivelsen og også inkludere et link til en webfacilitet, hvor man kan slå tidsskrifters impactfactor op. Christian foreslog, at temaet skal på dagsordenen ved mødet med sektionslederne i oktober.
b. Uddannelsesudvalget: Orientering v. Hans
Hans orienterede om, at søgningen til biologi har været faldende i år. Der var i første
runde 118 ansøgere, hvoraf 102 takkede ja. Efter anden runde er instituttet landet på
121 nye studerende. Det betyder, at vi har 5 hold i stedet for 6 hold, og desværre har vi
i år ikke en adgangskvotient ligesom sidste år, men ”frit optag”. Hans orienterede også om forarbejdet op til efterårets uddannelsesevaluering, hvor primært Birgit Olesen
p.t. arbejder på en selvevalueringsrapport for biologiuddannelsen.
c. Ph.d.-udvalget: Orientering om ph.d.-studerendes lønarbejde v. Angela.
Angela præsenterede et ønske fra Ph.d.-udvalget om at håndtere ph.d.-studerendes
lønarbejde lidt anderledes, så der kommer til at ske en bredere indmelding fra de
studerendes side. Undervisningen fylder meget hos nogle ph.d.-studerende, og det er
vigtigt at undersøge, om der er ledige ressourcer. Hans fortalte, at vi bruger ca. en
million kroner om året på løn til undervisningsassistenter. Zoofysiologi har god erfaring med at bruge de udenlandske ph.d.-studerende på grundkurser, hvilket af nogle
opfattes som en barriere. Udvalget vil holde øje med tallene og udvikle på brugen af
Gonzales.
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d. Andre udvalg
Intet.
4) Det lokale samarbejdsudvalg (LSU)
Hans gav indledningsvist ordet til HR-partner Tomas Breddam, som er observatør i
det lokale samarbejdsudvalg. Tomas fremlagde forskellige iagttagelser, blandt andet
at LSU-møderne indholdsmæssigt ikke er balanceret mellem de to dele af organisationen, samt at B-siden fylder mindre, end han kender fra andre samarbejdsudvalg.
Mikkel pointerede, at vi kan arbejde bedre med videomøderne.
Ledelsesgruppen drøftede, hvad der kan skabe mere dialog ved LSU-møderne. Der
kom flere forslag, blandt andet om at etablere underudvalg under det fælles LSU.
Tomas vil undersøge mulighederne. Hans konkluderede, at punktet skal drøftes i LSU
på baggrund af et oplæg fra ledelsen. Peter laver oplæg med input fra Tomas.
5) Ph.d.-studerendes udlandsophold
Ph.d.-studerende er ikke omfattet af tjenesterejseaftalen og har ikke krav om refusion
af dokumenterede merudgifter eller time-dagpenge, når de er på udlandsophold. Instituttet kan, jf. notat fra AU Regnskab, beslutte at refundere dokumenterede merudgifter eller udbetale time-dagpenge.
Der er sandsynligvis forskellig praksis i instituttet, og ledelsen besluttede at fortsætte
på samme måde som hidtil.
6) Brainstorm om institutmøde i efteråret 2018
Forskningsudvalget har foreslået en seminardag i efteråret 2018, og ledelsesgruppen
bakker op om forslaget.
Ledelsesgruppen drøftede i forbindelse med dette, om instituttet skal afholde et fællesmødet for alle medarbejdere, og var enige om, at det er en god idé at arbejde videre
med. Der var også enighed om, at det er helt centralt at sikre opbakning fra alle medarbejderne. Ledelsesgruppen besluttede at sende et kort oplæg med forskellige mulige
scenarier – hvor én mulighed er at koble arrangementet til ovennævnte seminar – til
sektionslederne og bede om deres tilbagemeldinger ved ledelsesmødet i oktober.
Mikkel skriver første udkast og cirkulerer i ledelsesgruppen.
7) Successer
Ledelsesgruppen havde dialog om successer fra tjenestestederne og på tværs af instituttet. Uddrag: Instituttet deltager i Naturmødet i Hirtshals næste år med en fælles
stand, fælles ph.d.-studerende på tværs af Aarhus og Roskilde, Hans har fået international konference trukket til Aarhus i 2019 (hvor temaet blandt andet er brug af vådområder som virkemiddel i det agrare landskab).
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8) Personale (refereres ikke)
9) Strategi – præsentation af mulig analyse ved styrkeområde-møder v.
Flemming
Flemming fortalte om baggrunden for analysen, og at Flemming og Angela har planer
om at mødes med Tobias Wang og Peter Teglberg Madsen for at få feedback på analysen. Analysen kommer til at vise, hvilken fagligheden der eksisterer inden for styrkeområde, og hvem der arbejder sammen med hvem. Analysen bliver færdig i løbet af et
par uger.
Angela understregede, at efteråret er meget travlt, og at det er vigtigt at booke styrkeområdemøderne i god tid. Den foreløbige plan er at afholde første møde om styrkeområdet Zoofysiologi i december måned.
10) Planlægning af ledelsesmøde d. 26. oktober v. Hans, Peter og Camilla
Angela orienterede om, at hun desværre ikke kan deltage i mødet på grund af ph.d.forsvar og laboratorieundervisning.
Ledelsesgruppen tilføjede to emner; impact af forskningspublikationer og fælles institutmøde til dagsordenen. Disse to punkter vil indgå i oplæg fra institutlederne.
Det blev foreslået, at det i punktet om intern peer-review-proces bør indgå i Hans’
rammesætning, hvad ”de små marginaler” betyder for rådenes bedømmelse af en
fondsansøgning.
Ledelsesgruppen besluttede, at punktet om erhvervssamarbejde skal forkortes væsentligt, og Christian foreslog at invitere Kurt Nielsen til at fortælle, hvorfor erhvervssamarbejde er vigtigt, hvad fakultetet gør allerede, og hvilken hjælp man kan trække
på. Camilla drøfter punktet med Annette Bruhn og reviderer udkastet til en plan for
mødet.
Vi satser på at udarbejde posters med opdaterede strategikort og KPI-tal. Der skal
være tid til at kigge på posters.
 Hans og Camilla taler med Birgit, Kurt Thomas og Volker
 Peter og Camilla taler med Annette B og Annette B.P.
Det var opbakning til, at følgende punkter er vigtige at få med:
 Update om uddannelsen v. Birgit.
 Update om ph.d.-uddannelsen v. Kurt Thomas. Herunder fokus på rekruttering til ph.d.-uddannelsen. Hvordan vil man øge optaget, og hvordan får man kvalificerede ph.d.-studerende ind? Evt. drøftelse i 2-mands
grupper.
 Info om de strategiske centre.
 Status for faglige initiativer.
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11) Gensidig orientering
Hans orienterede om, at Kai Finster tiltræder som ny sektionsleder på Mikrobiologi i
stedet for Andreas Schramm.
12) Meddelelser (fremsendt før mødet)
a. Konkurrenceudsættelse af myndighedsrådgivningen
Se mail sendt fra Peter Henriksen til alle medarbejdere. Peter tilføjede, at han vil tage
ud til RKS-tjenestestederne for med sektionslederne at drøfte alliancer.
b. ”De syv synder” – artikelserie i Landbrugsavisen
Peter orienterede mundtligt. Han er pennefører på interne notater med svar på de
rejste kritikpunkter. Aarhus Universitet har valgt ikke at starte debat via indlæg i
Landbrugsavisen, men vil selv vælge, hvor og hvornår AU går ud med et sammenfattende svar på Landbrugsavisens artikelserie.
13) Eventuelt
Intet.
14) Dato for næste møde
Næste møde foregår d. 26.-27. oktober. Flemming er ansvarlig for mødet d. 27. oktober.

Opfølgningspunkter
Hans:



Snakker med Iben om impact-rapportering.
Tager kontakt til dekanatet for at få opdaterede KPI-tal.

Hans og Peter:
 Nuancerer beskrivelsen ang. impact af forskningspublikationer og inkluderer et link til en webfacilitet, hvor man kan slå tidsskrifters impactfactor op. Oplægget skal bruges ved ledelsesmødet d. 26. oktober.
 Styrkeområdemøder.
Flemming:
 Færdiggør analyse af Zoofysiologi som styrkeområde og afholder feedbackmøde med Angela, Tobias og Peter.
Peter:
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Udarbejder oplæg ang. LSU-møderne forud for næste LSU-møde og med
input fra Tomas Breddam.



Skriver første udkast til et oplæg om institutmøde og cirkulerer det i ledelsesgruppen.

Mikkel:

Camilla:




Reviderer udkastet til en plan for ledelsesmødet d. 26. oktober med sektionsledere og udvalgsformænd.
Tager initiativ til – og deltager i – forberedende møder med alle udvalgsformænd.
Opdaterer strategikort og sørger for posters.
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