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Referat af SU-møde no. 91

Tirsdag den 16. december 2014 kl. 14.00-16.00
Til stede var:
Hanne Mohr, Jeanette Lyk,, Caroline Hørsted, Kirsten Sender, Ulla Lindtoft, Lise Hove, Susan Burlund,
Mikael Røll, Dorte Skov (næstformand), Jensa Ottosdottir og Annette S. Svanholm
Afbud fra: Anne B. Christensen, Niels Mark
Observatører: Pia Lind Lunau Kristensen, HR-partner
Referent: Kirsten Sender

Dagsorden:
1. a. Information fra ledelsen
Link SU-referater AU
Link Arbejdsmiljø Health
- beslutninger som følge af problemanalysen
- strategiarbejde AU og SKT
- deltagelse i FSU
- status på energiledelse
- orientering om evaluering af samarbejdsstrukturen på AU (udsat)
- orientering om den opslåede skolelederstilling
- orientering om EUD-reformen
- orientering om deltagelse i workshop - justering af personalepolitikken
- orientering om samarbejdsaftaler
b. Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen
c. Information fra arbejdsmiljøgruppen
d. Orientering vedr. laboratorieombygningen 2014
2. Økonomi – orientering v/skoleleder Hanne Mohr
3. Orientering om internationale aktiviteter, herunder planer for benchmarking
4. Drøftelse af trivsel på SKT
5. Drøftelse af evaluering af lokalt MUS-koncept
6. Drøftelse af løn-indplacering
7. Opsamling på VIS-ugen (prioritering af forslag) – (udsat)
8. Drøftelse af dimissionsdatoen 2015
9. Drøftelse af samarbejdsudvalgets opgaver (udsat)
10. Evt.
11. Evaluering af mødet

Ad. 1.a.

Information fra ledelsen

Skolen for
Tlf.: 87167400
Klinikassistenter,Tandplejere og Fax: 86196621
Kliniske Tandteknikere
E-mail: skt@skt.au.dk
http://health.au.dk/
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 9
8000 Aarhus C

Skolen for
Klinikassistenter,Tandplejere
og Kliniske Tandteknikere

Kirsten Sender
Sekretariatsleder
Dato: 19. december 2014

Direkte tlf.: 87167669
Mobiltlf.: 61701274
Fax: 86196621
E-mail: ksender@skt.au.dk
Afs. CVR-nr.: 31119103
Reference: HM/ks
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Hanne Mohr orienterede om

- at der igen afholdes sommerfest for alle medarbejdere på Health den 19. juni
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2015.
- at SKT har indsendt skolens bidrag vedr. medarbejderinddragelse og øvrige fokuspunkter fra problemanalysen til fakultetsledelsen på Health.
Caroline Hørsted orienterede om hvor langt man er med implementeringen af den
nye reform på EUD-uddannelserne bl.a.:
- at der fremover vil være 2 optag af elever om året (januar og august) i stedet for
4.
- at planlægningsarbejdet med indholdet i det kommende grundforløb 1, som er
målrettet unge direkte fra folkeskolen er i fuld gang. De to SKT-skoler har i
samarbejde udarbejdet ens fagretning: Sundhed og tænder.
- At planlægningsarbejdet med indholdet i grundforløb 2 starter i det nye år. Her
skal indholdet være mere fagspecifikt (4 projekter, dansk og valgfag).
Ad. 1.b.

Information fra medarbejderne
Mikael Røll orienterede kort om hans og Anne B. Christensens deltagelse i
workshop vedr. AU’s nye personalepolitik. Det blev aftalt at der på kommende
LSU-møde skal drøftes udmøntningen på SKT af ”de 10 bud”.

Ad. 1.c.

Information fra arbejdsmiljøgruppen
Ny organisering er ved at være på plads og ændringerne har medført en større
viden og fælles forståelse hos gruppemedlemmerne. Der bliver evalueret på de
2 evakueringssituationer, som har været gennemført i den seneste periode.

Ad. 1.d.

Laboratorieombygningen 2014
Håndværkerne har inviteret studerende og medarbejdere på SKT og Tandlægeskolen på kaffe m/kage 17/12 2014 kl. 14-15 som kompensation for generne
ved laboratorieombygningen 2014.

Ad. 2.

Økonomi – orientering v/skoleleder Hanne Mohr
Hanne Mohr orienterede om div. småindkøb, hvor personalet har været tilbageholdende i årets løb.

Ad. 3.

Orientering om internationale aktiviteter, herunder planer for benchmarking
Skolen har indgået den første samarbejdsaftale om international udveksling
fra Adelaide, Australien. Aftalen er fremsendt til dekanens godkendelse og underskrift.
SKT får besøg af undervisere i efteråret 2015 fra skolen i Adelaide.

Ad. 4.

Drøftelse af trivsel på SKT
Nyuddannet trivselsvejleder – Jensa Ottosdottir orienterede om, hvad hun kan
tilbyde at hjælpe med for at forebygge stress. Det omfatter bl.a.:

•
•
•

involvering i udarbejdelse af handleplanerne i forbindelse med psykisk APV.
Oplæg om forebyggelse af stress hos vore studerende og medarbejdergrupper.
Ajourføring af SKT’s trivselspolitik.

Jensa vil som noget af det første deltage i et LAMU-møde, hvor hun kan orien-

AARHUS
UNIVERSITET
SKOLEN FOR KLINIKASSISTENTER,TANDPLEJERE OG KLINISKE TANDTEKNIKERE

tere om sine muligheder for at byde ind.
KS sørger for, at der kommer en henvisning på medarbejderportalen om at
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skolen har en trivselsvejleder og hvad hun kan tilbyde.
Også i Update vil der næste udgave blive orienteret om Jensa’s nye rolle.
Ad. 5.

Drøftelse af evaluering af lokalt MUS-koncept
Samarbejdets medlemmer drøftede de erfaringer man havde med det nye
MUS-koncept. Det blev aftalt at alle LSU-medlemmerne lavede en kort tilbagemelding til Kirsten Sender om deres erfaringer med brug af konceptet inden
15/1 2015. SKT melder så samlet tilbage til Pia Lind, HR i løbet af januar
måned. Umiddelbart var der meget positive tilbagemeldinger med enkelte ønsker om en mere ”løs” struktur.
Der udbydes SU-kurser på AU. Nye LSU-repræsentanter og suppleanter bedes
kontakte Kirsten for at blive tilmeldt det førstkommende kursus.

Ad. 6.

Drøftelse af løn-indplacering
Hanne Mohr orienterede om, at der har været afholdt indledende møde vedr.
de manglende indplaceringsmuligheder for SKT-undervisere. Hvis dekanen giver tilsagn, sammensættes der en arbejdsgruppe bestående af TR (Jeanette
Lyk, Niels Mark og Steffen Juncker) samt Hanne Mohr og Pia Lind. Herudover
ønsker man, at inddrage eventuelle erfaringer fra fra Institut for Odontologi og
Ingeniørhøjskolen, som muligvis har samme udfordringer med hensyn til lønindplacering af ansatte.

Ad. 7.

Opsamling på VIS-ugen (prioritering af forslag)
LSU-medlemmer opfordres til at sende 3 prioriterede forslag til Ulla B. Lindtoft
inden det førstkommende LSU-møde i 2015.
Punktet drøftes på det kommende møde.

Ad. 8.

Drøftelse af dimissionsdatoen 2015
Underviserne opfordrede til at man ikke afholder dimission fremover i uge 27
(sommerferieperioden). Opfordringen videregives til dimissionsgruppen.

Ad. 9.

Drøftelse af samarbejdsudvalgets opgaver (bilag)
Punktet blev udsat til det kommende møde.

Ad. 10.

Evt.

Ad. 11.

Evaluering af mødet

Hanne Mohr
(formand)

Dorte Skov
(næstformand)

