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Referat af SU-møde no. 102

10. november 2015 kl. 14.00-16.00
i SKT’s konferencerum, bygning 1614, rum 399
Til stede var:
Caroline Hørsted, Ulla Lindtoft, Lise Hove, Anne B. Christensen, Kirsten Sender, Dorte Skov, Susan
Burlund og Niels Mark
Afbud fra: Mikael Røll, Dorte Lindelof
Observatører: HR-partner Ebbe Dal Søndergaard, Dekan Allan Flyvbjerg (deltog under pkt. 1)
Referent: Kirsten Sender
Skolen for
Klinikassistenter,Tandplejere
og Kliniske Tandteknikere

Dagsorden:
1. Drøftelse og høring af notatet vedr. visioner for SKT/IO.(bilag)
Efter den 3/12 – hvad så? – drøftelse.
2. a. Information fra ledelsen
Link HSU-referater AU/FSU Health
Link Arbejdsmiljø
- strategiarbejde AU og SKT, herunder internationalisering og benchmarking
- aaben klinik fælles med IO (UBL)
- orientering om EUD-reformen (CH)
- status på energiledelse (ASS)
b. Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen
c. Information fra arbejdsmiljøgruppen
d. Information om status på laboratorieombygningen (MR)
3. Drøftelse af ”Guide til godt SU-samarbejde” (udsat fra sidste møde) (bilag)
4. Drøftelse af trivsel på SKT
5. Evt.
6. Evaluering af mødet
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Ad. 1.

Drøftelse og høring af notatet vedr. visioner for SKT/IO
Formanden orienterede om den seneste høringsproces og tilbagemeldingerne
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fra deltagerne i fællesmøderne.
Generelt er der stor tilslutning til indholdet i notatet. Der er stadig en vis bekymring i forhold til om vi har ressourcerne til at leve op til de gode intentioner.
Formanden har besøgt de studerende til forelæsninger og der orienteret om visionsprocessen og AU-bestyrelsens kommende beslutning i forhold til fusion.
De studerende er fortrinsvis bekymrede for uddannelsernes økonomi og for at
der tages midler fra SKT´s nuværende uddannelser. De blev orienterede om, at
det ikke er hensigten men at alle uddannelser er pressede lige nu og at det vil
SKT´s uddannelser også være uanset om der fusioneres eller ej. Økonomierne
foreslås ikke sammenkørt i første omgang.
De studerende blev opfordrede til at komme med bidrag til områder, hvor de
ser mulighed for et bedre samarbejde på tværs. Forslag vil blive samlet sammen og behandlet.
LSU ønsker, at det af hensyn til samarbejdet på tværs og trivslen på arbejdspladsen, indskrives i notatet at opbygning af en fælles social kapital understøttes.
Herudover var det vigtigt for AC-medarbejderrepræsentanterne at det i notatet
indskrives, at lønvilkårene på det sammenlagte institut opleves retfærdige og
at medarbejderne sikres ensartede vilkår.
Formanden orienterede om, at der i øjeblikket arbejdes med input til den
kommende revision af lønkataloget.
Efter den 3/12 – hvad så? – drøftelse
Uanset udfaldet den 3. december vil LSU foreslå at man går videre med de
fælles samarbejdsflader, som allerede er i gang mellem de to institutioner.
Samarbejdsudvalget vil gerne have information pr. mail til alle medarbejdere
hurtigst muligt efter beslutningen.
Allan foreslog derudover et hurtigt fællesmøde. Planerne for dette diskuteres i
Den faglige sparringsgruppe.
LSU anser det for afgørende, at der sikres personaleinformation om en eventuel sammenlægnings umiddelbare konsekvenser. Medarbejderne vil opleve en
usikkerhed, som skal adresseres for at bidrage tryghed og trivsel.
Hvis beslutningen om sammenlægning træffes vil LSU (SKT) tage initiativ til
en drøftelse med LSU (IO). Formålet med dette er at understøtte fælles initiativer, der kan fremme samarbejdet i den periode, hvor der afventes ansættelse
af Institutleder for det sammenlagte institut.

Ad. 2.

a. Information fra ledelsen
Formanden orienterede om
at der er indhentet tilbud på barstole m/ryglæn på baggrund af ønske fra
LSU-medlemmer, som ikke sidder godt på de nuværende barstole. Før endelig
beslutning tages, afprøves klinikpersonalets pc-stol, som er samme type stol.
at MUS-samtaler gennemføres individuelt eller i grupper efter behov. Ansøgningsfrist for kompetencemidler er 15/12 2015.
at der skal indrettes studiepladser for alle studerende i det nuværende Praktikcenter-kontor, når Praktikcenteret flytter i de nye lokaler på 4. etage i bygning 1613 i nær fremtid.
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at der i forbindelse med ombygningen ikke er blevet taget hensyn til genhusning af SKT’s vaskemaskiner og tørretumblere. Der undersøges i øjeblikket
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forskellige muligheder for hvordan det kan løses, herunder en evt. flytning af
kopi-maskinen.
at man i ledelsen arbejder med en re-etablering og beskrivelse af skolens internationale gruppe og dens arbejdsområde ud fra kommissoriet for gruppen.
at der er inviteret medarbejdere fra både IO og SKT til drøftelse af projektet om
aaben klinik. Fra SKT deltager følgende i arbejdet: Hanne Mohr, Helga Largren, Jensa Ottosdottir, Anita H. Lading og Ulla B. Lindtoft.
at der kommer nogle EUD-elever fra Sosu-uddannelsens GF1 på det næste
GF2. Reformen har gjort at søgningen til erhvervsuddannelserne i bl.a. Aarhus
stadig er lav.
at én af skolens ansatte har været udsat for ubehagelig oplevelse i forbindelse
med udførelsen af sit job på skolen
at skolens ledelse er inviteret til byggemøde i uge 47 i anledning af næste etape af ombygningen på Tandlægeskolen.
b. Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen
Niels Mark – arbejdsgruppen forsøger at få udarbejdet et relevant input til det
næste lønkatalog.
Lise Hove – censorlisten på hjemmesiden bør kun indeholder navn, fag og
mail-adresse. Listen er ændret.
Jeanette Lyk – oplever at man efter ombygningen på 4. etage i bygning 1613 er
generet af toiletterne ovenover. Jeanette tager kontakt til Mikael Røll herom.
Der har været usædvanlig mange skema- og lokaleproblemer. Ulla B. Lindtoft
tager kontakter til AU Studier.
c. Information fra arbejdsmiljøgruppen
Intet
d. Information om status på laboratorieombygningen
Intet
Ad. 3.

Drøftelse af ”Guide til godt SU-samarbejde”
Drøftes efter 3/12.

Ad. 4.

Drøftelse af trivsel på SKT
Personalegrupperne trives, men er påvirket af meget travlhed overalt. Glæder
sig til en afklaring efter den 3/12. Er påvirket af rygter fra IO om hvordan
fremtiden bliver.
Lise Hove spurgte ledelsen om de har besluttet hvordan man på SKT imødekommer de fremtidige økonomiske resultatkrav. Hertil svarerede formanden at
man endnu ikke har et fuldstændigt overblik over økonomien i de kommende
år. Man gør alt i øjeblikket for at få de studerende kvalificeret igennem uddannelserne. Iværksætter nye tiltag for at rekruttere flere elever på EUDuddannelserne.
Lise fremsatte forslag om at der tages kontakt til politikere evt. i samarbejde
med IO og SKT i København for at påvirke beslutningstagerne i forhold til de
forringede økonomiske vilkår for uddannelserne.
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Ad.5.

Evt.
Årets julefrokost igangsættes af Kirsten og Lise. Musikken og maden er bestilt
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og personalet har fået tilsendt invitation. Personalet inviteres til som sædvanligt at tilmelde sig arbejdsgrupperne på opslagstavlen.

Ad. 6.

Evaluering af mødet
Godt møde.

Anne B. Christensen
(formand)

Dorte Skov
(næstformand)

