
1 
 

 

REFERAT AF MØDE I SAMARBEJDSUDVALGET (og LAMU) 

ved Institut for Fysik og Astronomi den 16. november 2016 kl. 10.45 

Til stede:  

A-siden:  Lars Andersen, (formand), Hans Fynbo, Brian Juelsgaard. 

B-siden:   John Kapstadt, Henrik Juul, Oliver Kirsebom og Ann-Berit Stærkær.  

Referent:  Ruth Laursen 

1. Godkendelse af dagsorden:  

 Dagsorden godkendt  

 

 

2. Meddelelser fra Institutleder 

 Seneste fast-VIP ansættelser:  Jill Miwa, Aurelien Dantan, Oriol Vendrell, Jacob Sherson og i 2017 

kommer: Marcel Mudrich og Thomas Pohl. 

 Stillinger under bedømmelse: Stellar astrofysik (tenure track) og exoplaneter (lektorat). 

 Renoveringerne er ved at være afsluttet, studenterlokalerne på 8. sal bliver færdige 1. december 

2016.  

 Institutlederen henviser til AUs hjemmeside om arbejdsmiljø og folderen omkring stress. 

 Institutlederen viste en oversigt over vores totaløkonomi, som er god, og det ser ud som om vi 

kommer ud af året med et overskud på kr. 444.000. 

 ST har oprettet en barselspulje fra 1. januar 2017, som skal dække barsel for kvinder og mænd. Dette 

frigør midler til at finansiere en barselsvikar eller forlænge ansættelsen for den barslende. 

 Udvalg: Vi har nedsat en Gender committee. Karsten Riisager erstatter Philip Hofmann som formand 

for Forskningsudvalget. Bjørk Hammer erstatter Peter Balling i Uddannelsesudvalget. 

 Institutlederen viste en statistik over frafald af studerende. 

 

3. Økonomi   

Se punkt 2. 

 

 

4. Mobning på instituttet 
Til mødet forelå et uddrag af vores Psykisk APV, som viste at ca. 2 personer har følt sig mobbet indenfor 

det sidste år. Det er instituttets holdning, at 1 person er 1 for meget, og institutlederen opfordrede til at 

vi alle omgås med en god tone og at alle medarbejdere har pligt til at sige til, såfremt man fornemmer at 

nogen bliver mobbet. Det er et fælles ansvar, og da en sådan statistik er anonym, er der ikke meget vi 

kan gøre. Endvidere opfordrede institutlederen til, at henvende sig til nærmeste leder eller til 

institutlederen, såfremt nogen føler sig mobbet. 
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5. Eventuelt 

a) Oliver Kirsebom havde deltaget i skovturen, som han anser for et af de bedste sociale 

arrangementer ved IFA. Han undrede sig over hvorfor der ikke var flere VIP-er med. Dette blev kort 

drøftet, for der er ingen tvivl om, at det er en tendens, at vores VIP-er har for travlt i dagligdagen, og 

derfor vælger de sådanne arrangementer fra.  

b) Det samme gør dig gældende ved General Physics kollokvier, og her har vi indført at de fremover 

bookes i alles kalendere.  

 

 

Mødet sluttede kl. 12.00 

Lars Andersen/John Kapstadt 


