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Referat af SU-møde no. 98

12. august 2015 kl. 14.00-16.00
i SKT’s konferencerum, bygning 1614, rum 399
Til stede var:
Ulla Bæk Lindtoft, Jenanette Lyk, Caroline Hørsted, Lise Hove, Anne B. Christensen (formand), Kirsten
Sender, Dorte Lindelof og Mikael Røll
Afbud fra: Susan Burlund, Niels Mark, Dorte Skov,
Observatører: Pia Lind Lunau Kristensen, HR-partner (suppl. for Ebbe Dal Søndergaard)
Referent: Kirsten Sender

Dagsorden:
1. a. Information fra ledelsen
Orientering om tilbud om “uddannelse i bevægelse” i samarbejde med
Aarhus Kommune (“Spir”). (CH)
b. Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen
c. Information fra arbejdsmiljøgruppen
d. Information om status på laboratorieombygningen
2. Drøftelse af principper for medinddragelse af SKT’s medarbejdere og studerende i fusionsprocessen.
3. Drøftelse af trivsel på SKT
4. Evt.
5. Evaluering af mødet
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Ad. 1.a.

Information fra ledelsen
Formanden orienterede
- om status på Lotus-projektet. Det bliver konsulentfirmaet Cubion, som
sammen med styregruppen skal køre kompetenceprojektet, som igangsættes i efteråret. På det ordinære LSU-møde i september orienterer styregruppen om forløbet.
- om at skolen i efteråret har to store projekter, som der skal prioriteres: Lotus-projektet og Visionsprojekt (evt. sammenlægning med IO).
- Om at vores HR-partner Pia Lind er overgået til anden funktion i HRteamet og at SKT’s nye HR-partner er Ebbe Dal Søndergaard. Pia er dog
fortsat tilknyttet arbejdet med at få SKT-stillingskategorier beskrevet og
optaget i lønkataloget.
Caroline Hørsted orienterede om
- at hun har afholdt mødet med Aarhus Kommune vedr. Spir - et tilbud om
at hjælpe med at gøre en strategisk indsats både overfor unge i skolesy-
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-

stemet og arbejdsduelige personer. Skolen skal nu definere hvad man evt.
gerne tage imod hjælp til. Tilbuddet passer godt med de nye elementer i
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den nye reform på grundforløbet på klinikassistentuddannelsen. Der skal
udnævnes Spir-ambassadører på SKT. Foreløbig har Mette Møller og Rie
Høeg vist interesse for at deltage. Evt. interesserede kan melde sig efter
den 25. august. Bilag om projektet vedlægges referatet.
At ombygningen ikke bliver færdig inden den 1. september.

Ad. 1.b.

Information fra medarbejderrepræsentanterne til ledelsen
Jeanette Lyk
- At TP-undervisningsassistenterne efter aftale skulle have afviklet alt overarbejde, hvis ikke der var lavet speciel aftale med Ulla B. Lindtoft.
- At der er ønske om et møde vedr. opfølgning på arbejdstidsreglerne. Anne
B. Christensen indkalder til et møde.
Mikael Røll
- Nyt grundforløb er startet for tandteknikerne – og der er før første gang en
kvote på 11. Eleverne er meget motiverede. Den praktiske prøve blev udført meget flot i modellervoks.

Ad. 1.c.

Orientering fra arbejdsmiljøgruppen
Caroline orienterede om at der medio september udsendes spørgeskema til
den fysiske APV på Aarhus Universitet.
Mikael orienterede om at hygienelinien er på plads i K098. Nu venter man på
at de sidste it-dele bliver opstillet og så er lokalet klar til den nye spændende
undervisning.

Ad. 2.

Drøftelse af principper for medinddragelse af SKT’s medarbejdere og studerende i fusionsprocessen.
Formanden orienterede om at der vil blive indkaldt til inspirationsmøder for
alle medarbejderne. Der vil blive afholdt møder med medarbejdere og studerende (samt ledergrupper og LSU).
Der planlægges en inspirationstur til Göteborg, hvor der vil være mulighed for
at se et odontologisk institut, som også udbyder TP og KT på PB-niveau.
Der overvejes også inspiration fra Mike Curtis – Mikrobiolog fra London Bath.
Forslag fra LSU om at man – for at spare tid – kunne tage af sted søndag aften/mandag morgen (dog minus 1/10 og 2/10).
Forslag fra LSU – at man inviterer svenske studerende på besøg hos os, så
man kan høre deres erfaringer.
Forslag fra LSU om at kontakte Mitzie Abildgaard om hun har nogle svenske
kontakter fra Nordisk Plus samarbejdet.
Når den faglige sparringsgruppe har modtaget input skal der være en skrive
camp med deltagelse af ledergrupperne på IO og SKT.
Der blev besluttet følgende principper for udvælgelse:
- Alle uddannelser skal repræsenteres
- Den lokale ledelse skal tilgodese at driften kører.
- Repræsentanterne skal kunne bidrage væsentlig til arbejdet.
I alt 10 personer udvælges:
Administrationen: 1
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KA og SKP: 3
KT: 1
TP- undervisere og KA-personale: 4
EVU: 1
Ad. 3.

Drøftelse af trivsel på SKT.
Ombygning og studiestart fylder rigtig meget.

Ad. 4.

Evt.

Ad. 5.

Intet.

Anne B. Christensen
(formand)
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Dorte Skov
(næstformand)

