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Deltagere:
Niels Mark, Lise Hove, Dorte Skov (næstformand), Annette Svanholm, Kirsten Sender, Anne Brink
Christensen, Mikael Røll, Mitzie Abildgaard, Jensa Ottosdottir, Susan Burlund, Ulla Lindtoft, Emilija
Vojic, Lene Martinussen og Hanne Mohr.
Observatør: Mariann Andersen (tr, klinikassistenter IO og SKT), Linda Ibsen, (HR-partner) (vikar for
Stine B. Bisp).
Afbud: Lisbeth Rousing (suppl.), Jeanette Lyk, Uwe Henriksen (suppl.), Helga Largren (suppl.), HRpartner Stine Bastholm Bisp, HR-sektionen HE
Referent: Kirsten Sender

Dagsorden:
1. a. Information fra ledelsen
Link SU-referater Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Link Sikkerheds- og miljøudvalg SUN
- den administrative forandringsproces
- strategiarbejde AU og SKT, herunder internationalisering og benchmarking
- deltagelse i FSU
- status på fælles dimission for skolens uddannelser
- status på energiledelse
b. Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen
c. Information fra arbejdsmiljøgruppen
d. Orientering vedr. laboratorieombygningen 2014
2. Økonomi – orientering ved skoleleder Hanne Mohr.
3. Drøftelse af udkast til rev. politik for honorering i forbindelse med efter- og
videreuddannelse (bilag)
4. Drøftelse af MUS og evaluering af det nye MUS-koncept (bilag)
5. Drøftelse af forslag om evt. rullende dage i VIS-ugen
6. Evaluering af nyhedsbrevet: SKT update (bilag)
7. Orientering om internationale aktiviteter.
8. Drøftelse af trivsel på SKT
9. Evt.
10. Evaluering af mødet
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Side 2/3

Information fra ledelsen
Hanne Mohr orienterede om afholdt uddannelsesdag i anerkendende kommunikation (no. 2 af 3) for medarbejderne på SKT. Positive tilbagemeldingerne fra
medarbejderne om dagen. Opfordring til at den sidste temadag i august bliver
suppleret med Anne B. Christensen.
Gode tilbagemeldinger fra den afholdte strategidag i marts, hvor dekanatet
deltog og hvor prodekan Berit Eika havde et oplæg om ”hvorfor fokus på pædagogik” som passede fint med resten af formiddagens indhold, hvor man arbejdede med den pædagogiske profil.
Medarbejdernes input til ”spanden” var blevet opgjort og resultatet af dette var
at der er stemning for at personaledagens tema bliver en 80-fest og at personalet ønsker sig nye kitler.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til festkomiteen, foreløbig har Jensa og
Mitzie meldt sig.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til vurdering af skolens kittel-aftale, indtil videre har Dorte Skov og Jensa meldt sig.
Der opfordres til at øvrige interesserede deltagere henvender sig til Kirsten
Sender hurtigst muligt.
Fælles dimission for alle uddannelser på SKT
Datoen er fastlagt til torsdag den 26. juni 2014 og foregår i Aulaen på Ndr.
Ringgade.

Ad. 1.b.

Information fra medarbejderne
Opfordring til øget fælles samarbejde med IO. Susan Burlund kontakter Hanne Mohr med ideer hertil.
Energiledelse – Annette S. Svanholm afventer kontakt med arbejdsgruppen.

Ad. 1.c.

Information fra arbejdsmiljøgruppen
Der er lidt usikkerhed om hvordan den kommende sikkerhedsorganisation vil
blive. Der arbejdes på en god løsning for fremtiden. EFL og HM holder møde
om emnet i denne uge.

Ad. 1.d.

Laboratorieombygningen 2014
Mikael Røll orienterede om travlhed med at pakke laboratorierne sammen i
forbindelse med den kommende ombygning. I bygning 1614 mangler MR stadig en løsning vedr. it-delen. Forskellige nye veje undersøges.

Ad. 2.

Økonomi – orientering ved skoleleder Hanne Mohr
Der er endnu ikke noget regnskab for 1. kvartal, så punktet udskydes til næste møde.
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Ad. 3.

Drøftelse af udkast til rev. politik for honorering i forbindelse med efterog videreuddannelse.
Samarbejdsudvalget godkendte udkastet med en lille korrektion. Politikken
evalueres om 2 år.

Ad. 4.

Drøftelse af MUS og evaluering af det nye MUS-koncept
Når medarbejdergrupperne har været igennem mus-samtalerne melder lederne
erfaringerne tilbage til Kirsten Sender, som sørger for at melde samlet tilbage
fra SKT til HR.

Ad. 5.

Drøftelse af forslag om evt. rullende dage i VIS-ugen
Samarbejdsudvalget besluttede at fastholde fredagene i uge 46 og 47 (fra middag) til den årlige VIS-uge. De to fredage vil blive skemafriholdt og evt. personale som ikke arbejder om fredagen, aftaler afspadsering med nærmeste leder.
Vurderingen var, at der er god tid til at planlægge en flytning af timer eller en
dag.

Ad. 6.

Evaluering af nyhedsbrevet: SKT Update
Samarbejdsudvalget besluttede at fortsætte med nyhedsbrevet i den nuværende form og så evaluere, når det har kørt længere.
På møde med dekanen er det aftalt at nyhedsbrevet forsøgsvis udsendes til
SKT’s partnere i de administrative centre.

Ad. 7.

Orientering om internationale aktiviteter
Den internationale gruppe har været på besøg i Tromsø i foråret og skal primo
maj til Australien for at undersøge mulighederne for internationale udveksling
på skolens uddannelser og for at afsøge benchmarking-mulighederne.
22. maj 2014 vil der blive afholdt gå-hjem møde – hvor der orienteres om status på de internationale aktiviteter på SKT

Ad. 8.

Drøftelse af trivsel på SKT
Gode tilbagemeldinger fra medarbejderne. De afholdte temadage er en opfølgning på den psykiske APV og giver god mening.
Jensa orienterede om at hun skal i gang med en uddannelse som trivselsvejleder- noget der forhåbentlig kan bidrage til skabelse af trivsel.

Ad. 9.

Evt.
HM – studienævnsbetjeningen af skolens ordinære uddannelser vil der komme
en løsning på.
ABC – vi har i øjeblikket 2 medarbejdere som er uddannet i konfliktløsning
HM – der arbejdes på at tilrette AU’s stillingskatalog til også at omfatte SKT-

AARHUS
UNIVERSITET
SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER,TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE

Side 4/3

stillingskategorierne eller få vore ansatte til at passe i nye kategorier.
Medarbejderne ønsker at mødelokalets stole bliver bedre (med ryglæn). Der
undersøges en supplering med ryglæn af nuværende stole. RB har opgaven.
Forespørgsel fra medarbejdere om hvor længe man har mulighed for at parkere på den tidligere officersbygnings område. Hanne Mohr undersøger mulighederne og melder tilbage.
Ad. 10.

Evaluering af mødet
Stor enighed om at mødet som sædvanlig var udbytterigt og interessant at deltage i.

Hanne Mohr
(formand)

Dorte Skov
(næstformand)

