
Referat fra møde i Samarbejdsudvalget (LSU) på Institut for Fysik og Astronomi 
 
Dato: Torsdag den 14. marts 2019, kl. 13:15-14:15 
Lokale: 1525-511 
 
Deltagere: Ulrik Uggerhøj, Hans Otto Uldal Fynbo, Brians Julsgaard, Henrik Juul, John Kapstadt, 
Ann-Berit Porse Stærkær, Allan Hvidkjær Sørensen, Katrine Vasegaard (Referat) 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Økonomi 
Økonomien er uændret siden sidste møde i LSU i december. På længere sigt er der en smule usikkerhed, 
på grund af at ST skal opdeles. I 2019 fortsætter økonomien som hidtil, men på sigt vil udgifter til to 
dekaner og en større administration blive finansieret ved beskatning af institutterne. 
Uddannelsestilskuddet er nedskrevet lidt, da et konservativt bud er 75 optagne studerende. Forhåbentlig 
betyder ens optagelseskrav på ST, at kendskabet til de nye adgangskrav giver betydeligt flere kvote 2-
ansøgere end sidste år. Hvis IFA optager flere, bliver økonomien bedre. Der optages kun forholdsvis få 
fra Østjylland. På VIP-seminaret i Grenå til maj tages en debat om optaget. 
I forhold til eksterne tilskud regner IFA med et lille dyk og derefter en lille opjustering. Institutlederen 
opmuntrer folk til at sende flere ansøgninger ind. Der er kommet markant flere penge at søge om med 
Novo Nordisk-fonden, der har 1 mia. kroner at uddele. 
IFA’s husleje er på ca. 46 mio., og der betales 31 mio. kr. til fællesadministration. Den største post er 115 
mio. kr. til lønninger. 
Der er umiddelbart ingen grund til bekymring over økonomien. 
 

3. Personale 
I forhold til personale er status følgende: 
• Professorat i nanostruktur/halvleder er udsat til 1/1 2020. 
• Professorat i eksperimentel materialefysik besættes, hvis kandidaten får et positivt svar fra Villum 

Investigator i denne måned. 
• Professorat i attosekundfysik er udskudt til 1/1 2020. 
• Overgang fra tenure track til lektor i SAC forventes klar fra 1/4 2019. 
• Opslag til lektorat i teoretiske kvantefænomener hos Thomas Pohl er under udarbejdelse og er til 

besættelse 1/8 2019. 
• Lektoratet til en indlejringsstillings hos Philip Hofmann er udskudt til marts 2022. 
• Professorat/lektorat i eksperimentel fysik er slået meget bredt op netop nu. Det må ikke slås op på 

tre niveauer, men folk må også gerne søge, selvom de er i tvivl om, om de er lektorable. Stillingen 
kan også bruges til internt avancementsmulighed fra lektor til professor. Det er muligt både at 
promovere en af vores egen og hyre en lektor ind udefra – ikke optimalt, men det bedste vi kan 
gøre. 

• 3-årigt adjunktur under SAC er til evaluering. 
• Tenure track Anne Ersbak er lige sendt ind til midtvejsevaluering. 
• Teknikerstillinger som CNC-specialist i værkstedet er under besættelse. Institutlederen har lyttet til 

folk i ansættelsesudvalget og har taget den endelige beslutning. 
• Administrativ AC-fuldmægtig er netop slået op og er til besættelse 1. juni i en stilling delt mellem IFA 

og Jacob Shersons gruppe. 



I forhold til Villum Young Investigator er intentionen, at der skal loves fastansættelse, hvis der gives en 
bevilling. Kandidater kan evt. puttes ind i en af de andre stillinger, der omkonverteres, f.eks. 
attosekundfysik. 
 

4. APV 2019 
APV-undersøgelsen er netop afsluttet, og denne gang er det både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, 
der måles på. AU fik en svarprocent på 71%, mens ST fik 72%. Institutlederen får svarene for IFA 5. april. 
LSU og LAMU får adgang til svarene 8. april. Institutlederen er ude at rejse 5. april, men vil gerne 
orientere LSU og LAMU pr. mail, hvis der er noget bekymrende. Dernæst holdes et møde den 9. april 
med LAMU og LSU, hvor der lægges plan for, hvad der skal gøres på IFA. Hvis man ikke synes, man kan 
bidrage med noget i forhold til en handleplan for det fysiske/psykiske arbejdsmiljø, kan man melde fra til 
mødet. 
Der kommer MUS til efteråret. 
 

5. Arbejdsmiljø 
Der har været et uheld med en kran/løftegrej i laboratoriet i kælderen, hvor ingen heldigvis kom til 
skade. Fremover er kraner noget, vi køber ude i byen, og det skal skrives i ansøgningen, hvis man skal 
bruge det. Det bliver også monteret og testet årligt af dem udefra. 
Der har desuden været et uheld med en brand i en magnet i et laboratorium. Der var heller ingen 
personskade, men et par personer kom til observation på skadestuen for farlige gasser. Årsagen til 
branden var, at sikkerhedssystemet var koblet fra. Det bliver snart meldt ud, at de enkelte 
laboratorieledere har ansvaret for, at sikkerhedsprocedurerne følges, så det kræver f.eks. 
laboratorielederens godkendelse at slukke et sikkerhedssystem. Man må gerne kontakte Claus Grosen 
og Søren Pape Møller, hvis man har spørgsmål. 
Tallene i forhold til sygefravær og brug af psykologhjælp er lave, og der har ingen arbejdsulykker været i 
2018. 
 

6. Eventuelt 
Processen for ST’s opdeling er, at AU’s bestyrelse vedtager den nye struktur den 7. juni, og de to 
dekanstillinger slås op til august. 
Lønforhandlinger er undervejs, og institutlederen har møder med TR i uge 15. Resultatet meldes ud i 
juni, og lønforbedringer udbetales fra april. 
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