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Referat af SU-møde no. 103

8. december 2015 kl. 14.00-16.00
i SKT’s konferencerum, bygning 1614-399.

SU-medlemmer:
Caroline Hørsted, Kirsten Sender, Ulla Lindtoft, Susan Burlund, Dorte Skov
(næstformand), Jeanette Lyk, Lise Hove, Mikael Røll, Dorte Lindelof og Niels
Mark
SU-suppleanter:
Annette Svanholm, Jensa Ottosdottir
Afbud: Anne B. Christensen (formand)

Skolen for
Klinikassistenter,Tandplejere
og Kliniske Tandteknikere

Observatør: Ebbe Dal Søndergaard (HR)
Dagsorden:
1. Drøftelse af fusionsbeslutningen
2. Retningslinjer for SKT`s ansattes frivillige arbejde – (udsættes)
3. Generel orientering fra ledelsen
4. Evt.

Ad. 1.

Drøftelse af fusionsbeslutningen
Dagsorden blev justeret og man besluttede at eneste punkt
på dagsorden skulle være de umiddelbare kommentarer til
beslutningen om en fusion af IO og SKT.
De umiddelbare kommentarer var positive fra hovedparten af
medarbejdergrupper.
Der blev udtryk bekymring fra AC-tandlægerne om de stillingsmæssige og faglige udfordringer.
Også bekymringer med hensyn til om man på det nye institut kan rumme forskellighederne og bekymringer for besparelser og forskelligheder mht. ansættelsesforhold.
Medarbejdergrupperne var generelt tilfredse med at beslutningen nu var truffet og at man nu skulle i arbejdstøjet.
Der blev udtrykt tvivl fra flere medlemmer om der nu var afsat nok ressourcer til processen.
Vigtigt, at det i processen sikres, at de enkelte professioners
identitet styrkes.
Der bør være drøftelser internt på begge institutioner og mellem de to ledelser om hvordan man kommer godt i gang med
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samarbejdet. Nuværende samarbejdsprojekter prioriteres i
øjeblikket som de lavt hængende frugter.
Opmærksomhed på at man skal tage visionen frem og bruger de ”fine ord”, så de kommer til at leve.
Ad. 2.

Retningslinjer for SKT`s ansattes frivillige arbejde
Punktet blev udsat til næste møde og der anmodes om at der
udsendes en kort beskrivelse af hvad punktet indeholder
sammen med dagsorden.

Ad. 3.

Generel orientering fra ledelsen
Sekretariatslederen orienterede om
- At der primo januar 2016 igangsættes en høring vedr.
AU’s ”nye” personalepolitik. Materialet vil blive udsendt i uge 1 og vil blive drøftet på det første LSUmøde i januar måned. Opmærksom på om der er nyt
input om voldspolitik i den nye personalepolitik.
- At AU fra 1. januar 2016 udsender alt brevpost som
B-post. Det medfører at man på klinikken drøfter
hvilken metode de studerende mest hensigtsmæssigt
skal bruge til at sætte deres patienter til. Der blev
drøftet brug af sms/bestilling af klinikstole mv.
Evt.
Jeanette Lyk orienterede om at hun har meldt tilbage til Pia
Lind at den fremsendte tidsplan for arbejdet med lønkataloget ikke kan nås og skal justeres.

Ad. 4.
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