
   
 

 

 

Indkaldes til Fællesudvalgsmøde,  

Fredag den 3. april kl. 10.00 – 12.00 
 

 

 

 

 

 

 

28. april 2020 

Dagsorden:  
 
1. Godkendelse af dagsorden samt opfølgning på referat fra sidste møde  
 
Sagsfremstilling:  
Den 3. april er det første gang, at FU møde afholdes digitalt – I har fået indkaldelse til Skypemøde – tanken er, at vi 
ved hjælp af pkt.2 pejler os ind på ’den nye hverdag’ – hvordan ser den ud for os hver især? Hvordan ser det 
generelle billede ud i forhold til gennemførsel at vores kerneopgaver i ’digitaliseret version’.  Vi skal også pejle os ind 
på instituttet økonomi, der også afvikles i lyset af den nye situation – men nogle plusser og minusser – uden store 
udsving. 
 
Indstilling: 
FU medlemmer bidrager hver især til mødets punkter, og vi prøver at sammenfatte mødet på en måde, så vi evt. kan 
formidle vigtige punkter i diskussionen i en fælles mail fra FU til instituttets ansatte. 

 
 
2. Meddelelser vedr. økonomi og HR: 

 Nuværende situation – ’Coronatiden’ 
o Hvordan ser vores billede af den nye hverdag ud – alle byder ind 

 

 De Studerendes/Undervisernes situation  

 FU talte om de studerendes adfærd i forhold til undervisningen og arbejdsmoralen, hvor det kan være svært 

at vurdere, hvad der kan være hensigtsmæssigt at gøre for at sikre de studerende følge studiet løbende og 

ikke får en større arbejdsbyrde senere i semesteret.  

 Det er konstateret dalende besøg i Moodlerum, hvor det ændrede undervisningsmateriale lægges 

 Afvikling af undervisning og eksamen i hele forårssemesterret må påregnes at være digital. 

 Økonomi 2020 

 Der er et mindre forbrug i driftsbudgettet og især rejseomkostningerne. Der er stillinger i stillingsplanen, 

som forudsættes besat i løbet af 2020, men som pt. omfatter sparede lønkroner 

 Liselotte og Line har lavet økonomiberegninger for den undervisning og vejledning der foregår på vores 4 

uddannelser men især bacheloruddannelserne, der er de mest omkostningstunge. LL og Line har udarbejdet 

et koncept for omlægning af undervisning, der præsenteres for alle undervisere i den kommende tid med 

henblik på inddragelse i omlægningsproces  
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 Omlægning af undervisning, som blandt andet har besparelsessigte kan suppleres af andre muligheder. Der 

er bl.a. nogle indtjeningsmuligheder i forhold til at sikre at de juridiske fag, der bliver udbudt på andre 

uddannelser på AAU,  bliver udbudt fra Juridisk Institut. 

 
3. Meddelelser vedr. egne interne forhold 

 Godkendelse af Fleksaftale fra sidste møde (bilag fleksaftale) 

 Fleksaftalen er tilrettet af Birte Solvej Neve, og gennemlæst af Britt Justenlund og Hanne Kragh. Aftalen blev 

til mødet underskrevet 

 
4. Fortsat diskussion vedrørende trivsel på Juridisk Institut  

Fokuspunkter 

 Behov for gennemsigtighed i ledelsens beslutninger.  

 Kommunikation mellem ledelse og medarbejdere 

 VIP / TAP relationen 

 Arbejdsbyrden/præstationspres 

 Kommunikation/information omkring personaleforhold 
 

Fokuspunkter er resultat af diskussion på VIP møde om mulige årsager og løsningsforslag i forhold til nedgang i trivsel 
på Juridisk Institut (Trivselsmåling oktober 2019 og januar 2020) 
 

 Behov for gennemsigtighed i ledelsens beslutninger.  
Dette punkt omhandler blandt andet viceinstitutleder og forskningskoordinator opgaver, hvor det opleves 

forvirrende og uklart, hvem der varetager hvilke opgaver og hvordan rollerne er fordelt.  

Ulla har taget uddraget af delegationsinstruks med for de to stillingsområder, hvoraf rolle- og opgavefordeling 

fremgår.  

Viceinstitutleder er delegeret uddannelsesområdet fra institutlederen og dele af de studieadministrative opgaver 

bliver varetaget af Studienævnsformand. 

Forskningskoordinator stillingen er 20 % stilling.  

Dekanatet ønsker at have en person der koordinerer forskning, og som har et tæt samarbejde med Institutleder og 

prodekan for forskning. Der er stadig et stort fokus på forskningsmidler og tværfaglige forskningsprojekter.  

Thomas Neumann deltager i ledelsen for at bidrage i forhold til overordnet koordinering af forskningsområdet og 

vidensdeling på Juridisk Institut, herunder i form af udmøntning af visioner og strategier. 

Der er noget faglig sparring som skal indgå i den administrative sparring på funding området, som Berit Klitgaard 

Jakobsen fra ØL forestår i forhold til. Thomas har haft møde vedr. understøttelse og synergi i fra idé til ansøgning om 

ekstern finansiering med Berit. 

Det blev efterspurgt, at Thomas er proaktiv i forhold til forskningsgrupperne, da der ikke opleves som grupperne 

rolle at skulle være opsøgende i den relation.  

Thomas er sammen med Birgit i gang med at udvikle på idé og ansøgningsproces ift ekstern finansiering. Det opleves 

som givende og professionelt, hvad der leveres fra Berit og Mie fra ØL på den administrative, og der skal samtænkes. 

 Kommunikation mellem ledelsen og medarbejderen opleves som udfordrende af VIP gruppen. Ledelsens 

kommunikation opleves undertiden som konfrontatorisk  



   
 VIP/TAP relationen opleves udfordret bl.a. i forhold til manglende forståelse og kommunikation omkring 

frister fx omkring aflevering af eksamensopgaver.  

 Større arbejdsbyrde/arbejdspres – der opleves stigende blandt medarbejderne. Kan der skabes større 

gennemsigtighed i forhold til hvilke forventninger der er til forskellige personalegruppe – i forhold til fx 

ekstern finansiering. 

 Information om dagligdagssting fx aflevering af ph.d.-aflevering. – væsentlige information skal sendes ud til 

alle VIP. (men af hvem?). Der skal fokus på at få et intranet i forhold til information og kommunikation. 

Kun det første af punkterne blev systematisk diskuteret. Der opstod uklarhed og forståelse i kommunikationen på FU 
mødet i forhold til de andre fokuspunkter. Da der ikke var egentlig mødereferent, er der noteret for lidt til at gengive 
egentligt referat fra diskussionen. 
 
Tilføjelse  
Formand og næstformand for FU  (Ulla og Gitte) har talt sammen og konstateret, at bidragyderne til dette punkt havde 
svært ved at konkretisere og forstå hinanden uden at dette på nogen måde var intentionen fra udvalgets medlemmer. 
Formand og næstformand foreslår derfor diskussionen genoptaget igen i en på forhånd aftalt ramme. 

 
5. Præsentation af timepolitik v Trine  

 Udsættes til næste FU møde  
 

6. Eventuelt 
 

 
 
Referat : Birte og Ulla  

 


