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Referat af SU-møde no. 107

26. april 2016 kl. 14.00-16.00
i SKT’s konferencerum, bygning 1614-399.

SU-medlemmer:
Dorte Lindelof, Dorte Skov, Jeanette Lyk, Susan Burlund, Anne B. Christensen
(formand), Lene Martinussen, Lise Hove (næstformand) og Kirsten Sender
Afbud: Caroline Hørsted, Ulla B. Lindtoft, Mikael Røll, Niels Mark
Dagsorden:
1. a. Information fra ledelsen
Link HSU-referater AU/FSU Health
Link Arbejdsmiljø
- strategiarbejde AU og SKT, herunder internationalisering og benchmarking
- åben klinik fælles med IO (UBL)
- orientering om EUD-reformen (CH)
b. Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen
c. Information fra arbejdsmiljøgruppen
d. Information fra hygiejneudvalget
2. Drøftelse af fælles personaledag den 6. juni 2016
3. Drøftelse af idéer til et tættere samarbejde i det fælles IOOS
4. Drøftelse og godkendelse af ”Politik for strategisk kompetenceudvikling” (bilag)
5. Drøftelse af trivsel på SKT
6. Evt.
7. Evaluering af mødet

1.

a. Information fra ledelsen
Formanden orienterede om
- At ansættelsesprocessen vedr. fælles institutleder fortsat er i gang og
at man afventer udmelding fra dekanen.
- At skolens ledelse har arbejdet intensivt med udarbejdelse af økonomisk handleplan for 2016-2020. Der er flere årsager til at udarbejdelsen har været vanskelig: en usikker beregningsmodel for skolens
indtægter, skiftende forretningscontrollere indenfor de seneste år og
2% reduktion af undervisningstaksterne. Reformen i 2014 på erhvervsskoleområdet har også gjort søgningen til KA-uddannelsen
mindre. Den kommende fusion er også en usikkerhedsfaktor, som
det er svært at kalkulere med.
- At formanden og sektorleder Caroline Hørsted har afholdt dialogmøde
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med tillidsrepræsentanter på 2 områder. Erfaringerne fra dialogen er
at dialog fremmer forståelsen. Både medarbejdere og ledere bør sikre
at denne dialog fremmes.
Ebbe D. Søndergaard orienterede
- Om at en mulighed for at tilgodese alle medarbejdergrupper i et nyt
fælles LSU kunne være etablering af kontaktudvalg, hvor repræsentanterne kan få indflydelse på hvilke emner der drøftes i LSU.
- At det i forhold til evalueringen af samarbejdsudvalgene er blevet
drøftet at kommunikationskanalerne til medarbejderne skal tydeliggøres. Det kan evt. overvejes om det skal ske ved assistance af kommunikationsafdelingen.

Lene Martinussen orienterede om fra den internationale gruppe
- At den 2/5 afholder studerende oplæg om deres udenlandske
praktikophold for alle interesserede
- At SKT får besøg af tandplejer fra Japan vedr. mulighederne for
praktik i Japan
- At Helga Largren i øjeblikket er i Malta, hvor hun kigger på mulighederne for en klinisk tandteknikeruddannelse
- At den internationale gruppe i sommeren 2016 skal til Schweiz for
at undersøge mulighederne for praktikophold mv
- At SKT i 2017 får besøg 1 måned af studerende fra Australien
Og vedr. akkreditering af AU:
- Selvevalueringsrapporten er udsendt og kan tilgås her:
http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/uddannelse/kvalitetsarbejde/akkreditering
/Selvevalueringsrapport_IA_AU.pdf

- Øvrige informationer, tidsplan mv om institutionsakkrediteringen
kan findes her:
http://medarbejdere.au.dk/strategi/uddannelse/kvalitetsarbejde
-paa-aarhus-universitet/institutionsakkreditering/
Kirsten Sender orienterede om
at der afholdes inspirationsdag vedr. udviklingsprojekter på uddannelsesområdet for alle interesserede på AU den 3. maj. På
vegne af SKT og IO orienterer Ulla B. Lindtoft om status på det
fælles udviklingsprojekt.
- at SKT den 2/5 deltager i første informationsmøde med Styrelsen
for It og Læring - STIL (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling) vedr. markedsgørelse af it-systemerne på Erhvervsskoleområdet (frit valg af studieadministrative systemer).
b.

Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen

Susan Burlund orienterede om
- at man fra møder i erfa-grupperne erfarer, at SKT er rimelig langt
i forhold til andre grundforløb.
- At man har deltaget i oplæg om ”unge på kanten” og der blev opfordret til at man videndeler det, evt. i forbindelse med et personalearrangement.
c. Information fra arbejdsmiljøgruppen
Der var 4 interesserede til følgegruppen vedr. den psykiske APV, hvor man
kun skulle bruge 2 personer. Samarbejdsudvalget besluttede at næstfor-
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manden (Lise Hove) og Klaus Balle Jørgensen (administrationen) skulle deltage på SKT’s vegne.
Kirsten melder tilbage til LAMU (det lokale arbejdsmiljøudvalg ).
d. Information hygiejneudvalget (UBL)
Intet nyt

2.

Drøftelse af fælles personaledag den 6. juni 2016
Arrangementet finder sted i Store Anatomisk Auditorium. Lise Hove (SKT)
og Linda Fischer (IO) kommer med input til oplæg og det forventes at programmet vil blive klar til udsendelse til alle medarbejdere i starten af maj.
Medarbejderne opfordres til at komme med alle deres gode ideer til de to
næstformænd.

3.

Drøftelse af idéer til et tættere samarbejde i det fælles IOOS
Team-klinikken – der er ansat personale fra begge institutioner.
Studierum – der har været afholdt møde med de studerende og næste etape
er at der skal udarbejdes et oplæg ud fra ønskerne til indretningen af de 2
rum. Kirsten og Mariann Bøje, IO går videre med projektet.

4.

Drøftelse og godkendelse af ”Politik for strategisk kompetenceudvikling”
Politikken blev rost og enkelte rettelser skal foretages. Den reviderede politik godkendes på næste møde.

5.

Drøftelse af trivsel
Travlhed overalt – nogle afdelinger er mere sygdomsramte – årsagerne undersøges.

6.

Evt.

7.

Evaluering af mødet
Godt med plads til input fra medarbejderne. Det er vigtigt at der afsættes
tid hertil. Et gode at man også som suppleant kan deltage i møderne, hvis
tiden tillader det.
Opfordring fra næstformanden:
At der fremover på møderne præciseres, hvad SU-medlemmerne bør sikre
sig kommer til medarbejdernes kendskab, i fald disse ikke læser referaterne.

På samarbejdsudvalgets vegne
Anne B. Christensen
(formand)

Lise Hove
(næstformand)
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