
   
Der indkaldes hermed til Fællesudvalgsmøde  

Onsdag d. 2. maj kl. 10.45-12.30 i lokale 1.14 

 

 

 

 

 

27. april 2018 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra sidste møde 

Som aftalt på sidste møde bliver referater fremover godkendt på mail, og skal derfor ikke godkendes på 
efterfølgende møde. På efterfølgende møde vil der blive en mundtlig opfølgning på referatet. 

2. Rammer for FU (bilag) 
Sagsfremstilling: 
På sidste møde diskuterede FU rammerne for arbejdet i fællesudvalget – hvordan skal vi bruge vores 
fællesudvalg? Hvordan får vi kontinuitet i arbejdet? Mødeplan – hvor ofte skal vi mødes og varigheden 
heraf? Procedurer for aflyste møder. Dagsorden, referat mv. – hvordan bruger vi dette effektivt og får gjort 
arbejdet synligt? 
FU aftalte, at GA og JS indkalder til hyppigere møder frem til sommerferien som en prøve, og sammen 
udarbejder dagsorden. Forslag til punkter indkaldes fra FU´s medlemmer forud for møderne. 
Efter møderne udarbejdes referatet hurtigt, og godkendes af medlemmerne på mail, så det hurtigt kan 
udsendes til instituttets medarbejdere. 
Indstilling: 
FU skal tage stilling til mødeplanen. Derudover tage stilling til de punkter, som ikke blev diskuteret på sidste 
møde: rammer for FU arbejdet, hvordan skal FU bruges fremadrettet? Hvordan sikres kontinuitet i arbejdet?  

 
Økonomi og HR: 

 
Meddelelser vedr. økonomi og HR: 
a. Opdatering på personale. 
b. Andre meddelelser vedr. HR (alle kan byde ind) 

 
Egne interne forhold: 

 
Meddelelser vedr. egne interne forhold: 

 
6. Arbejdsmiljø og trivsel – fast punkt 
Sagsfremstilling: 
Det foreslås, at dette bliver et fast punkt på dagsorden til hvert FU. 
Der er indkommet følgende til diskussion: 
- I sekretariatet er der pt. stort arbejdspres. Hvad kan der gøres fremadrettet? 
- APV-undersøgelse. Har vi fulgt op på den? 
- Ph.d.´erne. Det er tidligere besluttet, at de skal have særlig opmærksomhed. Hvordan gør vi det? 
Indstilling: 
FU diskuterer ovenstående punkter. 

 
7. Morgenbrød i 8a 
Sagsfremstilling: 
På FU d. 26. september 2017 blev truffet beslutning om, at morgenbrød fredag afvikles i Njv. 8a. Det er ikke sket.  
Indstilling: 
FU vender punktet igen og træffer endelig afgørelse. 

 

Juridisk Institut 
Niels Jernes Vej 6b 

9220 Aalborg 
 

Afdelingsleder 
Janne Sverd 

Tlf. 9940 9873 
js@law.aau.dk 

mailto:js@law.aau.dk


   
8. Revidering af strategi og handlingsplan – punkt fra sidste møde (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Instituttets strategi skal opdateres og revideres. US vil præsentere, de aktuelle muligheder og udfordringer i 
forhold til forskning, uddannelse og videnssamarbejde.  
Statistik på sygefravær for 2017 bliver gennemgået af US/HK. 
Indstilling: 
FU skal diskutere Juridisk Instituts prioriteringer ift. udvikling og tiltag i 2018, der inddrages i endeligt udkast til 
revideret strategi. 
 
9. Opdatering af arbejdsmiljøhandlingsplan – punkt fra sidste møde (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Arbejdsmiljøhandlingsplanen for instituttet skal opdateres. US og HK har opdateret planen, og den fremlægges 
for FU. 
Indstilling: 
Det indstilles til FU, at planen gennemgås og godkendes. 
 
10. Rammer og retning for tilstedevær i TAP-regi (bilag) 
Sagsfremstilling: 
Institutleder og personaleleder har udarbejdet denne nye aftale for TAP-personalet. FU skal diskutere aftalen og 
komme med evt. kommentarer. TAP medlemmer af FU har holdt møde med det øvrige TAP-personale, hvor 
aftalen blev gennemgået. BJU og HK vil fremføre synspunkterne. Der vedlægges ny og gammel aftale som bilag. 
Indstilling: 
Det indstilles, at FU tager aftalen til efterretning. 
 
11. Retningslinjer for kompetenceudvikling (bilag) – punkt fra FU d. 26. september 2017 
Sagsfremstilling: 
Procedure for ansøgning om kompetenceudviklingsmidler og mål for kompetenceudvikling, samt skema for 
bevilgede ansøgninger i 2017 vedlægges som bilag.  
Indstilling: 
Jf. referatet fra d. 26. september 2017 skal FU diskutere fordeling af midler pba. af ovenstående procedure og 
retningslinjer. 

 
 
Politikker og infrastruktur: 

 
Meddelelser vedr. politikker og infrastruktur 
 
7. Eventuelt  

 

 

Med venlig hilsen 

Janne Sverd 

 


