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Referat fra møde i Samarbejdsudvalget (LSU)
på Institut for Fysik og Astronomi
Dato: 18. januar 2018 kl. 10.00-11.30
Lokale: 1525-511
Deltagere: Lars H. Andersen, Hans Otto Uldall Fynbo, Brian Julsgaard, Henrik Juul, John Kapstadt, AnnBerit Porse Stærkær.
Afbud: Oliver Sølund Kirsebom (i Canada) og hans suppleant Hjalte Vinther Kiefer (nu ansat i Vestas)
Referent: Katrine Vasegaard

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra institutleder
VIP-seminar: Årets VIP-seminar afholdes på Kystvejens Konferencecenter i Grenå den 22.-23. maj 2018.
Programmet er ved at blive udarbejdet.
Arbejdsmiljø: Der har været valg til arbejdsmiljøorganisationen. Alle arbejdsmiljørepræsentanterne
fortsætter, undtagen Folmer Lyckegaard, der ønsker at udtræde. Han erstattes af Mette Sand Kalaee
ift. kemikaliesikkerhed. Arbejdsmiljølederne fortsætter også.
LSU-medlemmer: Medlemmerne i LSU skal udskiftes den 28. februar 2018. A-siden fortsætter, og de
forhandlingsberettigede organisationer udpeger medlemmer for B-siden.
Løn: Den overordnede tidsramme for forårets lønforhandling er nu klar og ligger på ST’s hjemmeside
sammen med lønkriterierne. Som led i besparelserne i HR på ST afskaffes afslagsbrevene og erstattes af
en fællesmail fra lederen, som sendes, når alle lønforhandlingerne er afsluttet. Det skal deraf fremgå, at
medarbejdere, som har fået lønforbedring, vil modtage et brev fra HR ST via e-Boks inden en bestemt
dato. Ellers er det at betragte som et afslag.
Udvalgsformænd: Der har været afholdt det årlige møde med alle formændene for IFA’s udvalg, hvor
der blev gjort status på udvalgenes arbejde. Folk tager ansvar og vil gerne bidrage til udvalgene, og et
statusmøde er med til at skabe gennemsigtighed i udvalgenes arbejde.
Strategiopfølgning: Repræsentanter for IFA’s ledelse skal i den kommende tid til et møde med ST for at
drøfte strategiopfølgning og KPI’er.
Stillinger: Liv Hornekær er udnævnt til professor, og der starter en ny videnskabelig koordinator, så
snart kontrakten er underskrevet.
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Økonomi: 2018 ser fornuftigt ud ift. økonomien.
Studerende: Optaget af studerende er stabilt. Frafaldet blandt studerende er steget på første år, men
samlet set er frafaldet konstant ift. tidligere. Fra sommer kommer der et optagelseskrav om karakteren
7 i matematik og 7 i gennemsnit. 10% kan optages på kvote 2, hvor man skal til en optagelsesprøve i
april, der består af en studieegnethedstest og et fagligt element for at forventningsafstemme de unges
opfattelse af studiet med virkeligheden.
3. God omgangstone
På AU-niveau har der været fokus på vigtigheden af en god omgangstone på AU, og LSU bakkede op om
dette. Produktivitet og god omgangstone hænger sammen, men god omgangstone har også en værdi i
sig selv. I forhold til IFA’s APV har 5% oplevet grov, stødende eller nedladende tale, men de konkrete
tilfælde er ikke noget, der er kommet til institutlederens kendskab. Der var enighed om, at alle skal
være opmærksomme på, hvis der ikke bruges en god omgangstone, og at især lederne skal påtale det,
hvis det sker, men så længe der ikke er noget konkret, kan vi ikke handle på det.
4. MUS-samtaler
Der har været afholdt MUS-samtaler i november og december 2017, og institutlederen vil informere
om det samlede billede til et informationsmøde i FYS AUD. Generelt set ser trivslen god ud for både
TAP- og VIP-personale. Statistikken er dog blevet lidt skæmmet af, at nogle Ph.D.’er og post docs har
fået tilsendt et forkert spørgeskema. Tallene bekræfter dog APV, der viser, at folk har det godt på IFA –
også dem, der ikke har en fast stilling.
5. Ligestillingsudvalg
Udvalget mødes ca. én gang om måneden og består at både ansatte og studerende. De studerende deltager ved hvert andet møde. Der kommer evt. også en repræsentant med for det TAP-tekniske personale. Udvalgets kommissorium ligger på IFA’s hjemmeside. Udvalget har planer om bl.a. at lave en webside, et årshjul over udvalgets arbejde og at deltage i et samarbejde med BSS om at søge penge fra en
pulje til at fremme ligestilling. Det er et af udvalgets fokusområder at kigge på bl.a. frafald af kvindelige
studerende og omgangstone.
6. Eventuelt
Det blev bemærket, at der er stor tilfredshed med, at IFA har sit eget værksted – modsat på KU – og at
man andre steder fra er imponerede over det. Det blev foreslået, at man tænker værkstedet ind i de
besøg, der kommer på IFA.

