Referat

AARHUS
UNIVERSITET

Tove Nyholm Bager

INSTITUT FOR BIOLOGI

Dato: 10. december 2020

Side 1/6

+
Mødedato: 10. december 2020
Mødested: Virtuelt (Teams)
Mødeemne: LSU møde i Institut for Biologi
Deltagere: Hans Brix, Kai Finster, Maya Jepsen Mejlgaard, Peter Funch,
Karina Bomholt Oest og Erik Baatrup
Afbud: Jesper Riedel Voetmann
Referent: Tove Nyholm Bager

1. Dagsorden
1) Godkendelse af dagsorden (2 min.)
2) Status for Corona (5 min.)
3) Byggeplaner (5 min.)
4) Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed (10 min.)
5) Repræsentanter valgt til råd og nævn (Bilag: Resultat valg 2020) (5 min.)
6) Strategiprocessen, orientering (10 min.)
7) Håndtering af udfordringer ved hjemmearbejde og distanceledelse (Bilag: Notat) (10 min.)
8) Nye Nat-Tech lønkriterier: https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenforhandling_2020/Loenkriterier_for_NatTech_loenforhandling_2020.pdf (5 min.)
9) Stillinger (5 min.)
10) Vedtaget AU Klimastrategi: https://www.au.dk/om/profil/baeredygtighed/klimastrategi/ ; Handleplaner for 2020 kan findes her: https://www.au.dk/fileadmin/user_upload/Klimastrategi/Handleplaner_for_2020_for_Aarhus_Universitets_klimastrategi_2020- 2025.pdf
(8 min.)
11) Økonomi (5 min.)

Sekretariat, Institut for Biologi
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 116
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: nat@au.dk
Web: https://nat.au.dk
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1.)

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning at de to økonomipunkter, budget
og økonomi behandles samlet under punkt 11 og punkt 13 udgår.

2.)

Status for Corona
AU er lukket delvis ned på nær de kritiske funktioner. Ledelsen har haft møder og
har udstukket en plan for bemanding i forhold til opretholdelse af kritiske funktioner. Det ser ud til at fungere som planlagt. Sekretariatet har åbent for håndtering af
pakker til og med den 18. december 2020.
Eksamener vinter 2020/21 omlægges til digital format fra mandag den 14. december
2020. Studerende med behov for adgang til laboratorier efter fredag den 11. december 2020, i forhold til varetagelse af kritiske funktioner, skal kontakte deres sektionsleder, hvorefter Henriette og Tove kan hjælpe med åbning for adgang.
Fredag den 10. december 2020 er der kommet yderligere restriktioner med nedlukning i 30 kommuner – vi ved ikke om der kommer flere restriktioner for os. Vi kan
måske forberede os på at det også fortsætter efter den 3. januar 2021. Heldigvis er
der kun få studerende, der har være smittet, vi har ingen smittekæder haft, så det tyder på at restriktionerne fungerer efter hensigten.

3.)

Byggeplaner
Der er planer om at Institut for Bioscience (Kalø og Silkeborg) skal flytte ind når Institut for Molekylærbiologi flytter ud. Der kommer en proces fra næste år og får hovedsageligt betydning for biokæden. Processen vil implicere især Zoofysiologi, da de
gerne vil flytte og benytte nogle af lokalerne. Her vil ledelsen være med i processen.
Der bliver desuden ledige lokaler i bygn. 1535 (tidl. Center for Geomikrobiologi) da
Institut for Molekylær fraflytter denne, nogle fra Institut for Biologi flytter måske
derover. Der er flere overvejelser om hvordan det kan løses. Der kommer en proces i
forbindelse med Trines Bildes og Signe Nordmands nye centre, som også får behov
for ekstra plads.
I forbindelse med indflytningen kan der på Påskehøjgård muligvis findes plads til opmagasinering af f.eks. både og andet større materiel. Mange muligheder er ”i spil”
uden at der er en konkret plan – en proces vi skal være aktive i, for at få de bedste
løsninger som muligt.
Der er ikke planer om nyt byggeri i forbindelse med indflytningen. Kun ombygning
og renovering af eksisterende lokaler i bl.a. bygn. 1120 (Institut for Geoscience) og
bygn. 1110 (tidligere Arktisk Center). Nord for parkeringspladsen ved bygn. 1135
(bygning 1170), kan der også være en mulighed for indflytning.
LSU overvejer behovet for et større lokale, hvor alle på Instituttet kan mødes, ud over
matematisk kantine. Det kunne være et sted, hvor fælles lokaliteter kunne deles af
Institutterne på Fakultetet.
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4.)

Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
I forhold til arbejdspladsvurderinger skal der udarbejdes en mini APV, pga. de ændringer som er foranlediget af Corona-restriktioner og hjemmearbejde. Det kræver
en kortlægning af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, som udarbejdes sammen med
LSU og bliver sat i værk efter jul. I kortlægningen kunne indgå spørgeundersøgelser
og arbejdsvilkår under Corona, som kunne adresseres i personalegrupper for at
skabe dialog og få feedback samt konkrete indspil.
Hans Brix foreslog, at der udarbejdes et oplæg til personalegrupperne/sektionerne
og sekretariatet med henblik på hurtigt at løse eventuelle problemer, og nævnte muligheden for at benytte MUS skema og Zoom online-møder til dette. Efter diskussion
i LSU om hvordan personalegrupperne skulle sammensættes og hvorvidt kortlægning af arbejdsvilkår under Corona bedst foregik i sektioner eller faggrupper, besluttede LSU, at det ville være bedst at gøre det i sektionerne, på grund af forskellige arbejdsgange i de enkelte sektioner. I sektionerne kunne Zooms funktion med break
out rooms anvendes til drøftelser i faggrupperne. Hans Brix tager forslaget med til
LAMU for at drøfte det i januar. Det er en svær situation i øjeblikket med Corona og
medarbejdernes trivsel er vigtig.

5.)

Repræsentanter valgt til råd og nævn (Bilag: Resultat valg 2020)
Tobias Wang er valgt til akademisk råd ved AU-valget på Nat. K. Thomas Jensen
er stoppet i ph.d.-udvalget på Nat og fortsætter desværre ikke som suppleant som
ønsket af Instituttet. Ernst-Martin Füchtbauer fortsætter i ph.d.-udvalget og er i
kontakt med KTJ om udvalgets arbejde.
Vores nye prodekan David Lundbek Egholm oplyser at der ikke har været så
mange midler i denne runde til kommende ph.d.-studerende på Nat. Man har
derfor været mere strikt denne gang. Vores to kandidater på listen er begge blevet
optaget. En med tilskud, en anden uden, da personen er erhvervs ph.d.
Birgit Olesen blev genvalgt til studienævnet. K. Thomas Jensen fortsætter 1 år
mere som formand for vores eget ph.d.-programudvalg.

6.)

Strategiprocessen, orientering.
Sektionerne har givet input til ledelsesgruppen. De mål og handlinger der er kommet
ind samles og kommer det i høring hos alle medarbejdere. Vi håber at være færdige
med den endelige strategi i februar, samtidig med fakultetets strategi.
Det er svært at få konkretiseret vores indsatser og ”hvordan gør vi så for at øge de
ting vi ønsker”, plus at lave en prioritering af VIP rekrutteringsønsker fra de forskellige sektioner. Hvis der er nye aktiviteter der skal prioriteres, vil det være nødvendigt
at nedprioritere andre.
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Nat processen er i gang, der var opsamling den 9. december 2020 på Fakultetsmødet. Vi har selv givet indspil til fakultetets strategi, og der har været forskellige fokusgrupper, bl.a. fra gymnasier, virksomheder, lektorer, tenure track, adjunkter, professorer, der ligeledes har givet indspil. Et fokuspunkt som flere har peget på er udfordringerne med at tiltrækning af nye udenlandske VIP medarbejdere. Vi er måske for
dårlige til som et samlet universitet at gøre opmærksom på de særlige goder man får
i Danmark, herunder gode børnepasningsmuligheder, sygesikring, mv.
Fakultetet opfordres til at have fokus på at holde fast i de værdier vi har på Fakultetet: Stærk og klassisk grundforskning, men åben for konstruktivt samarbejde med
virksomheder og myndigheder.
Intentionen om at have et godt samarbejde på tværs af RKS og Biologi, kan det opretholdes efter delingen? Det at vi f.eks. skal have en intern hovedvejleder for specialestuderende ved Biologi har skabt en del frustrationer ved RKS og er ikke konstruktivt i forhold til det fortsatte samarbejde mellem Institutterne. RKS-ledelsen har
meddelt, at Ph.d. studerende fra RKS ikke længere må bruges til undervisningen.
Dette befordrer heller ikke samarbejdet mellem institutterne.
Nogle institutter presser på for af delt administrationscenteret. HR prøver at fastholde fælles retningslinjer for de to fakulteter, da det gør det meget nemmere og
mere effektivt for deres arbejdsgange.
7.)

Håndtering af udfordringer ved hjemmearbejde og distanceledelse (Bilag: Notat)
En survey er sendt ud til institutterne for at undersøge, hvad man kan gøre, for at afhjælpe udfordringer ifbm. hjemmearbejde og distanceledelse – der opfordres til at
medlemmerne af LSU tager dette videre i sektionsgrupperne.
Kathrine Kofoed har sendt link med tips til at læse udfordringer ved hjemmearbejde:
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/ledelsesudvikling/forsideledelseientidmedcovid19/
Hans Brix sender det med ud i næste info mail om coronasituationen til alle medarbejdere.
Kathrine Kofoed oplyser at HR mødes virtuelt på forskellige måder for at styrke de
sociale interaktioner og sammenhængskraften blandt medarbejderne. Ideerne fremgår af ovennævnte survey.

8.)

Nye Nat-Tech lønkriterier: https://medarbejdere.au.dk/filead-

min/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenforhandling_2020/Loenkriterier_for_Nat-Tech_loenforhandling_2020.pdf (5 min.)
Der er kommet nye lønkriterier for Nat-Tech.
Faglige, personlige og kollegiale kompetencer ligger til grund for vurderingen om tildeling af løntillæg.
Der er ganske få ændringer i formuleringen af lønkriterierne efter delingen. At medvirke til internalisering og diversitet, er et nyt punkt der kan indgå i vurderingen om
tildeling af løntillæg.
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Ledelsen arbejder i øjeblikket på at få personalelisterne opdateret til musskema.dk,
så MUS kan afholdes som i 2019.. Arbejdsvilkårene under coronasituationen vil
være en integreret del af de emner der tages op til MUS.

9.)

Stillinger
https://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/ledelsesudvikling/forsideledelseientidmedcovid19/
Der er i øjeblikket 20 stillinger i proces. Postdocs og TAP stillinger samt en videnskabelig assistent uden opslag.
3 Tenure Track adjunkter, Klaus Koren, Alejandro Ordonez Gloria og Anne Beatrice Neuheimer er i gang med midtvejsbedømmelse.
Midtvejsevalueringer skal være gennemført inden 3 år oplyser HR.
En ny Tenure Track adjunkt starter den 1. marts 2021 ved sektion for økoinformatik. Hun har lige fået en startbevilling på 2,1 mio. fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

10.) Vedtaget AU Klimastrategi: https://www.au.dk/om/profil/baeredygtighed/klimastrategi/ ; Handleplaner for 2020 kan findes her:
https://www.au.dk/fileadmin/user_upload/Klimastrategi/Handleplaner_for_2020_for_Aarhus_Universitets_klimastrategi_2020- 2025.pdf
AU’s nye klimastrategi skal reducere universitetets CO2-emission. Et af tiltagene er
at indføre el-biler i stedet for benzin og dieselbiler. Desuden skal bilparken administrativt samles hos NTbyg. Man forventer hermed at få en bedre udnyttelse af bilparken og måske at kunne reducere antallet af biler. Bilerne bliver dog stående hvor de
står i dag.
Nedsat ventilering i bygningerne indføres om natten for at spare energi. Rumtemperatur på max 21 grader, yderligere varmegenvinding ifbm. computer-faciliteter, affaldssortering udvides og der etableres en stor park med solpaneler ved Foulum. Solpanelparken tænkes opbygget som en integreret forskningsfacilitet, hvor forskellige
aspekter i relation til områder udlagt med solpaneler kan studeres.
Universitetet efterlyser indspark med lokale initiativer/forslag fra medarbejderne til
at reducere klimapåvirkningen, som kunne komme os til gode og samtidig bidrage
positivt til klimaet. LSU overvejer forskellige muligheder: Skal der være flyrejser
fremover? – eller skal medarbejderne benytte tog. Det vil betyde ekstra rejsetid, som
man så vil skulle honoreres for?
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11.)

Økonomi:
LSU blev orienteret om instituttets økonomi.
Der er ikke sket så meget nyt siden sidste LSU møde, stadig ØR3 med et forventet
underskud på en halv mio. i 2020. De næste to år ser det ud til at vi kan komme
ud med en balance, hvor overskud fra tidligere år kan dække underskuddet.
Om 3 år er der imidlertid udsigt til et betydeligt underskud pga. huslejestigninger
– planmæssig fraflytningen fra Kalø og Silkeborg er derfor vigtigt mht. at spare
husleje i Kalø og Silkeborg. En mulig løsning på huslejestigninger diskuteres.
Ellers er der ikke udsigt økonomiske udfordringer eller større indtjening.

12.) Plan for arbejdet i LSU i 2021.
a.

I henhold til forretningsordenen skal møderne indeholde følgende
punkter:

b. 1. møde (forår):
Budget og regnskab
Instituttets mål og strategi, herunder personalepolitik
Forberedelse af lønforhandlinger
2. møde (forår):
Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder systematisk opfølgning
på psykisk APV
Opfølgning på sygefravær
Økonomi
Opfølgning på lønforhandlinger
3. møde (efterår):
Kompetenceudvikling, inden ansøgningsfrist til Kompetencefonden
MUS
Økonomi
4. møde (efterår):
Byggeplaner
Medarbejdernes tilfredshed, trivsel og sundhed
Alle møder afholdes umiddelbart i forlængelse af HSU møderne så punkter herfra
kan medtages på LSU møderne.
13.) Eventuelt
Intet at bemærke.

Resultat af AU-valg på Nat november 2020
Nat Akademisk Råd
VIP
BIOL
CS
PHYS
GEO
CHEM
MATH
MBG
iNANO/BiRC
Ansatte ph.d.-stud.
TAP

STUD
Biologi, Molekylærbiologi og Molekylær
medicin
Matematik, Matematik-økonomi, Datalogi, IT
Produktudvikling
BA: Datavidenskab
Kandidat: Statistik, Videnskabsstudier,
Bioinformatik
Fysik, Nanoscience, Kemi, Medicinalkemi
BA: Geoscience
Kandidat: Astronomi, Geofysik, Geologi

Tobias Wang
Jan Cornelis van de Pol
Suppleanter: Ira Assent, Olav Wedege
Bertelsen, Susanne Bødker
Michael Drewsen
Suppleant: Hans Kjeldsen
Ole Rønø Clausen
Suppleant: Mads Faurschou Knudsen
Bo Brummerstedt Iversen
Andreas Basse-O’Connor
Suppleant: Kristian Hvidtfelt Nielsen
Ditlev Egeskov Brodersen
Suppleant: Rune Hartmann
Rikke Louise Meyer
Suppleant: Kasper Munch Terkelsen
Camilla Lønborg Nielsen
Line Marie Christiansen
Maria Blach Nielsen
Katrine Skjærris Olsen Vasegaard
Simon Møller Christensen
Maja Lermark Schøn
Suppleant: Emil Ellegaard Thomassen
Victoria Roose Winkel

Jes Enok Steinmüller

Nat ph.d.-udvalg
VIP
Institut for Biologi og Institut for
Molekylærbiologi og Genetik
VIP
Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Kemi
og iNANO
VIP

Ernst-Martin Füchtbauer
Henrik Stapelfeldt
Anders Møller

Institut for Computer Science, Institut for
Geoscience, Institut for Matematik
STUD
Institut for Biologi og Institut for
Molekylærbiologi og Genetik
STUD
Institut for Fysik og Astronomi, Institut for Kemi
og iNANO
STUD
Institut for Computer Science, Institut for
Geoscience, Institut for Matematik

Louise Marie Dalskov Kjerulff
Mads Blichfeldt Amdisen
Ragnhild Ørbæk Laursen

Nat studienævn
VIP

STUD
Biologi
Molekylærbiologi
Matematik, Matematik-økonomi
BA: Datavidenskab
Kandidat: Statistik, Videnskabsstudier
Datalogi, IT Produktudvikling
Kandidat: Bioinformatik
Fysik, Nanoscience
BA: Geoscience
Kandidat: Astronomi, Geofysik, Geologi
Kemi, Medicinalkemi

Birgit Olesen
Marianne Graves Petersen
Thomas Ulrich
Frans Mulder
Steen Thorbjørnsen
Michael Etzerodt
Maja Lermark Schøn
Suppleant: Emil Ellegaard Thomassen
Malthe Kjær Bendtsen
Jesper Kjersgaard Friis

Anna Kathrine Jensen Skov
Hans Brüner Dein
Julie Troldtoft Holm
Suppleant: Malene Siri Berg Jacobsen

Studienævn for Molekylær Medicin
VIP Health

Malene Hvid Larsen, Jacob Giehm Mikkelsen

VIP Nat

Rune Hartmann, Claus Oxvig

Studerende

Jakob Hansen, Sandra Maria Hansen,
Jonas Klejs Hemmingsen,
Sofie Gawinski Lindholm
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Vedr. notat om håndtering af udfordringer ved hjemmearbejde og
distanceledelse
I forbindelse med HAMU-HSU mødet d. 12. november 2020 bad Rektor om input
fra fakulteterne og enhedsadministrationen for at kvalificere drøftelsen omkring
håndtering af udfordringer ved hjemmearbejde og distanceledelse.
Input skulle afgives i form af et notat med redegørelse for tre konkrete tiltag, der
har været vigtige på fakultetet/i administrationen i forhold til at håndtere
udfordringer ved hjemmearbejde og distanceledelse i forbindelse med
coronahjemsendelsen.
Dette bilag indeholder svar fra Nat og Tech samt Administrationscenter Nat-Tech.

Memo
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Receiver(s): HSU/HAMU

HAMU-HSU: Håndtering af udfordringer ved hjemmearbejde og distanceledelse

Håndtering af udfordringer ved hjemmearbejde og distanceledelse - drøftelse
a) HAMU-HSU inspireres af og drøfter konkrete tiltag fra
fakulteterne og administrationen, der har været vigtige
ift. at håndtere udfordringer ved hjemsendelsen i fbm.
Corona.
NAT:
Institut for Kemi:




Nedsat et team til håndtering og lokal fortolkning af retningslinjer, der har lavet nyhedsbreve (i perioder dagligt) til alle medarbejdere – det har været et
vigtigt redskab, især når alle har været hjemme
Opfordret til ”walk and talks” udendørs i forskningsgrupper mm.
Holdt online informationsmøder løbende – særligt til personaleledere

iNANO:
Input fra iNANO, der er baseret på erfaringsopsamling fra medarbejdere i sekretariat.




Medarbejderne oplevede generelt en manglende føling med, hvad der rørte sig
på arbejdspladsen, men også individuelt blandt de enkelte medarbejdere. Der
var ikke var en daglig gang på centeret, hvor man kunne fornemme stemningen blandt de studerende og få en snak ved kaffemaskinen om, hvad der sker i
forskningsgrupperne. Der var heller ikke den personlige kontakt og relation
mellem nære kollegaer og ledelsen, i og med vi alle arbejdede hjemmefra.
For den enkelte medarbejder var der fokus på egen opgaveløsning, hvor samarbejde, sparring og erfaringsudveksling gled ud pga. det manglende overblik,
hvad der rørte sig hos kollegaer og ledelse. Tiden med hjemmearbejde affødte

Nat-Tech HR
Aarhus University
Ny Munkegade 120
DK-8000 Aarhus C
Denmark

Tel.: +45 8715 0000
E-mail: scitech.hr@au.dk
Web: tech.au.dk/en
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dels et behov for tydeligere ledelse, hvor der blev sat ord på, hvorfor vi gør,
som vi gør, og hvor vi er på vej hen, og dels et behov for en højere grad eller
anden form for forventningsafstemning til arbejde og opgaver for at kunne opretholde en fornuftig og effektiv work-life-balance, når arbejdsplads og privaten flytter sammen.
For at afhjælpe disse udfordringer, indførte vi korte hyppige online kaffepauser som supplement til faglige administrationsmøder, hvor fokus var på det
kollegiale og sociale samvær. Det er en praksis vi har holdt fast ved også efter
vi er kommet tilbage på campus.
Telefonopkald blev også praktiseret i højere grad, ligesom skypemøde med andre enheder, så alt kommunikation ikke blev på skrift.

TECH:
Institut for Bioscience:





På institut for Bioscience har alle sektioner og institutsekretariatet lagt sektionsmøderne virtuelt.
Vi afholder også tjenestestedsmøder (Bioscience har 3 tjenestesteder) og har
et par gange holdt institutmøder for alle instituttets medarbejdere virtuelt.
Her var over 160 mennesker på.
Der er enighed om, at det fungerer godt og bidrager til informationsdeling og
sammenhold i denne tid. Der er selvfølgelig ulemper ved at lave det online (fx
mere envejs kommunikation), men vi oplever også, at en større del af medarbejderne deltager i de virtuelle møder, end da de var fysiske. Også medarbejdere, der fx er på feltarbejde, logger på og er med.

a) HAMU-HSU drøfter ligeledes opmærksomhedspunkter
og tiltag ift. den fremadrettede håndtering af hjemsendelse og distancearbejde.

NAT:
Fysik og Astronomi:
Der er sendt nedenstående ud til alle ledere ift. eksempler på ledelse/motivation af
medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
Eksempler:
 Virtuelle gruppemøder (Det er rart at mødes og ”se” hinanden på Zoom,
Skype, Teams…)
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Virtuel mikrotræning (Det er hårdt at sidde foran en computer en hel dag,
men sjovt at lave noget sammen, så download evt. Appen ”7 Minute Workout”
og træn sammen i frokostpausen)
Virtuel banko (I stedet for fredagsbaren kan I ønske hinanden god weekend
med et slag banko. Download bankoplader her: https://7.dk/wp-content/uploads/Print-selv-bankoplader-fra-7.dk_.pdf)
Ring jævnligt til dem, der hænger lidt med næbbet og spørg til dem
Walk-and-talk 1-og-1 i det fri med god afstand med dem, hvor der vurderes det
er nødvendigt
Online-kurser (Hvis en medarbejder har ekstra tid pga. sparet transporttid til
arbejde og/eller lavere aktivitetsniveau pga. corona)

Adm.Center Nat-Tech
IT på Nat-Tech:
IT på Nat-Tech har udarbejdet følgende om distanceledelse til sine teamledere:
Er man leder på distancen skal man sikre et synligt og nærværende lederskab på afstand, for hvordan man kan samarbejde, kommunikere og interagere når man ikke er
tilstede sammen, på samme sted og på samme tid. Man skal sikre at få det bedste ud af
de tilgængelige teknologier som AU heldigvis har stillet til rådighed og erstatte det fysiske møde med det virtuelle møde på en kvalitativ og dynamisk måde.
Medarbejdere og ledere på forskellige geografiske lokationer skal i fællesskab tage ansvar for at bygge bro mellem de huller, som opstår, når man ikke er sammen på
samme sted og på samme tid. Lederen skal agere, så der skabes grobund for tillid,
samarbejde og en åben og dynamisk kommunikation.
At lede handler i meget høj grad om tydelighed og gennemskuelighed. Lederen skal på
den ene side være tydelig i sine fordringer og om de forventninger, hun har til sit team
og til de enkelte medarbejdere.
At lede på distancen adskiller sig i den forstand ikke meget fra den fysiske organisation, men behovet for gennemskuelighed og transparens øges væsentligt. For når du
ikke er sammen med dine medarbejdere, så er der meget kommunikation, der falder
ud. Det kan give misforståelser, overfortolkninger og forvrængninger, som igen fører
til fejl, frustration og ofte også til manglende tillid.
Afstem i fællesskab forventningerne til arbejdet. Husk, at forventningerne justeres
både i forhold til opgave, resultat og proces.
Afdæk medarbejderens behov for kontakt, sparring og feedback. Vær opmærksom på,
at medarbejdernes behov kan være meget forskellige. Meddel også dine medarbejdere,
hvilke behov man som leder har for at blive inddraget, informeret og modtage feedback. Pas på ikke at overdrive, så det i stedet ender med overdreven kontrol.
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Det er vigtigt at man løbende følger op på, om det nu er som man aftalte, eller om der
er noget, som er skredet i en forkert retning. Det kan også være retningen skal ændres
men så skal både leder og medarbejder vide det.
Kommunikation er særdeles vigtig når man leder på distance. Det er derfor vigtigt, at
vi kommunikerer planlagt og oftere end vi måske oplever at skulle gøre det når vi arbejder på samme lokation. Når vi er på samme fysiske lokation, får vi rigtig megen information om hinanden ”foræret”. Vi ser lige hinanden på gangen eller hilser i kantinen, og vi dropper lige ind på hinandens kontorer.
Som noget særligt ved distanceledelse, skal man planlægge både den strukturerede og
målrettede kommunikation samt den uformelle kommunikation. Hav hele tiden fokus
på den enkelte og den enkeltes situation og ring/team gerne ”bare” for at høre hvordan
medarbejderen har det, dog uden at overdrive.
Som leder er det vigtigt at medarbejderen har tillid, og det er ikke noget man som leder kan beslutte at sådan skal det være. Man er nødt til at arbejde med at opbygge og
opretholde tilliden til hinanden. Min erfaring er at man vinder tillid ved at give tillid.
Dette gøres bl.a. ved ikke at være kontrollerende men give medarbejderen det ansvar
at man stoler på dem.
Man skal udvise fairness og ikke forskelsbehandle medarbejdere, som sidder på andre
lokationer. Det er vigtigt at sikre at de medarbejdere der sidder på distancen får
samme informationer som dem der sidder tæt på lederen. Som leder skal man overholde aftaler for at opretholde sin troværdighed.
På AU har vi mange og rigtig gode teknologier stillet til rådighed, og hver for sig kan de
noget forskelligt. Sørg for at de bruges rigtigt og tænk igennem hvilken teknologi der
er rigtigst i en given situation og som er bedst for den enkelte medarbejder. Vær bevidst om at den først benyttede teknologi hurtigt med fordel kan ændres. Fx medarbejder ringer til leder og spørger om noget. Leder tænker super spørgsmål – spørgsmål og
svaret skal ud til alle. Kald op fx via teams til alle og drøft emnet og man er nu sikret at
alle har fået den samme kommunikation.
Efter teams og zoom er blevet indført på AU har vi sikret en kæmpe gevinst for kommunikation på tværs af lokationer. Vi har det alle – og skal ikke ud og reservere et lokale først. Så det kan benyttes instant.
Som leder er det vigtigt at give sin viden og tillid videre til medarbejderne så man kan
gøre dem selvhjulpne. Medarbejderne skal kunne lede sig selv og styre sig selv i den
rigtige retning – selvfølgelig med guide fra lederen hvis der er behov. Aftal med medarbejderne hvilke beslutninger de selv kan tage så de ikke altid skal ringe og ”spørge
om lov”.
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Vær opmærksom på at der kan være kultur forskelle på de forskellige lokationer og
derfor agerer medarbejderne forskelligt – accepter det og vær en del af det. Medarbejderen er dine øjne og ører på de lokationer, hvor du ikke selv er tilstede. De har viden
og erfaringer, som du ikke kan have, fordi du ikke er der.

https://pitstopmanagement.com/vi-tilbyder/samarbejde-hver-for-sig/?gclid=EAIaIQobChMIrpPZgJ7T7AIVhpSyCh0FKgAoEAAYAiAAEgKHtPD_BwE

Afdeling
5515 Akvatisk biologi
5506 Zoofysiologi
5504 Mikrobiologi
5504 Mikrobiologi
5504 Mikrobiologi
5504 Mikrobiologi
5504 Mikrobiologi
5504 Mikrobiologi
5503 Genetik, økologi og evolution
5501 Økoinformatik og biodiversitet
5501 Økoinformatik og biodiversitet
5501 Økoinformatik og biodiversitet
5501 Økoinformatik og biodiversitet
5501 Økoinformatik og biodiversitet
5501 Økoinformatik og biodiversitet
5501 Økoinformatik og biodiversitet
2847 Institut for Biologi
2206 Sekretariat, Inst. Biologi.
2206 Sekretariat, Inst. Biologi.

Projektnavn
Postdoc in marine ecology/biological oceanography
Elektroniktekniker søges til Institut for Biologi ved Aarhus Universitet
Academic position in molecular microbial ecology at the Section for Microbiology at Aarhus University, Denmark
2-year Postdoc in Aquatic Microbial Ecology / Sediment Biogeochemistry
Interim evaluation Tenure Track Kl Ko
Vid. ass. - 5504 - TS
Vid. ass. - 5504 - SN
Academic position on the microbiology of self-healing cementitious materials at the Section for Microbiology at Aarhus University, Denmark
Laborant til DNA arbejde ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet
2-yr postdoc on Interdisciplinary conservation science to support human-wildlife co-existence in the Maasai Mara
Projektsekretær søges til Institut for Biologi ved Aarhus Universitet
Data scientist at Center for Sustainable Landscapes under Global Change
2-yr postdoc on Genomics-based Population Demographic Histories for Megafauna
2-yr postdoc on “Ecological and biodiversity effects of rewilding experiments”
Interim Evaluation Tenure Track Ale Or Gl
Tenure-track Assistant Professor in Megafauna Ecology & Restoration
Biologistuderende med flair for formidling søges
Centerkoordinator ved Center for Sustainable Landscapes under Global Change, Institut for Biologi
Centerkoordinator ved Centre for Ecological Genetics, Institut for Biologi

ProjektID
4498
4691
4375
3721
4301
4689
4688
4357
4820
4377
4557
4628
4665
3724
4215
2826
4772
4725
4774

Stillingstype
137 Post doc.
461 Tekniker
137 Post doc.
137 Post doc.
132 Tenure Track Adjunkt
154 Videnskabelig assistent
154 Videnskabelig assistent
137 Post doc.
465 Laborant m.fl.
137 Post doc.
431 Kontor m.fl.
451 AC-personale m.fl.
137 Post doc.
137 Post doc.
132 Tenure Track Adjunkt
132 Tenure Track Adjunkt
532 Studenterstudievejleder
451 AC-personale m.fl.
451 AC-personale m.fl.

Antal måneder

24
36
24
24
2
3
24
24
48
72
24
24

72
72

Institut/VD-område
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi
Institut for Biologi

Stillingsklassificering

VIP
TAP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
VIP
TAP
VIP
TAP
TAP
VIP
VIP
VIP
VIP
DTAP
TAP
TAP

Ansøgningsfrist
30. oktober 2020
3. december 2020
15. november 2020
15. august 2020
18. oktober 2020
12. november 2020
12. november 2020
1. november 2020
30. december 2020
1. november 2020
5. november 2020
16. november 2020
1. januar 2021
1. oktober 2020
15. oktober 2020
1. april 2020
4. december 2020
19. december 2020
8. januar 2021

