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Mødeemne: LSU, Institut for Biologi
Mødedeltagere: Hans Brix (HB), Maya Jepsen (MAJ), Peter Funch (PF), Karina
Bomholt Oest (KBO), Kathrine Kofoed Jensen (KKJ) og Louise K. Poulsen
Afbud: Kai Finster, Tenna Riis, Jesper Voetmann
Referent: Louise K. Poulsen
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6. Forberedelse af MUS-proces efterår 2021 (bilag) v. MAJ
7. Status på høring af forfremmelsesprogram til professor (bilag) v. MAJ
8. Kompetenceudvikling (bilag vedlagt vedr. midler fra Kompetencefonden) v. MAJ
9. Orientering om tidsplan for APV 2022 (bilag) v. HB
10. Eventuelt

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
PF har indmeldt et punkt vedr. brug af eksterne lektorer – tages op under pkt. 10 eventuelt.
Dagsordenen blev godkendt.
2. ØR3 og budget 2022-25 v. HB
HB orienterede vedr. ØR3:
Uddannelsesindtægterne er steget med næsten 3 mio. kr siden ØR1. De primære årsager
hertil er mindre frafald (formodentligt pga. corona) og igangsætning af en ny afregningsmodel med Ecoscience ift. undervisningstimer, hvor der nu afregnes for studieåret
i stedet for tidligere kalenderåret. Det betyder, at afregningen med Ecoscience i indeværende år er ca. 900.000kr lavere end budgetteret. Fremadrettet vil afregningen være på
ca. samme niveau som tidligere, men baseret på antal optjente STÅ i stedet for antal
leverede undervisningstimer.
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Budgetmæssigt er der gjort følgende for at tilpasse ØR3 og komme ud med et balanceret
resultat:
 En del inddækning er flyttet fra 2021 til 2026
 Nedjustering af OH forventning m. 5 %
 Flytning af ph.d. bonus fra 2021 til 2022
 Flytning studieafgifter fra 2021 til 2022
 Forbruget i 2021 øges med midler afsat til anskaffelse af udstyr til undervisning
og øget annuum
Sektionerne er med det ekstra annuum blevet bedt om at fylde lagre godt op og at prioritere indkøb som ellers vil være svære at finde midler til. Instituttet agter ligeledes at
købe et nyt klassesæt mikroskoper og forny møblerne i nogle af undervisningslokalerne.
HB berettede om fakultets budget udmelding for 2022-2025. Der vil i de kommende år
være store økonomiske udfordringer på tværs af alle institutter blandt andet pga. reducerede basisforskningsmidler, reduceret grundtilskud og øgede bygningsomkostninger
(da MBG flytter ind i unibyen). Derudover er der usikkerhed om den forventede dimensionering af biologiuddannelsen. HB er sammen med Økonomi i gang med at kigge på
Biologis budget for 2022-2025, som skal meldes ind til fakultetet.
3. Status på studiestart v. HB
HB berettede, at der har været et fint optag/maximal optag på uddannelsen i år.
Der var en drøftelse i forummet vedr. AU’s nye læringsplatform Brightspace, som fra
efterårssemestret 2021 afløser Blackboard.
PF påpegede, at der har været lovning på, at kurserne ville blive overført fra Blackboard
til Brightspace, men overførsel har medført manglende funktionalitet, hvilket har medført at flere undervisere har været nød til at bygge kurset op manuelt, hvilket kræver
meget tid. HB svarede hertil, at pilotprojektet med Brightspace er gået godt og at systemet er bedre end det gamle. Filer fra Blackboard er overført til Brightspace, men underviserne skal selv rette dem til.
OBS Blackboard lukker med udgangen af oktober måned, så hvis man har undervisning
i foråret, så skal man huske at få flyttet kurset nu. Dette er meldt ud.
4. Opfølgning på lønforhandling (bilag) v. HB
HB gennemgik resultatet af lønforhandlingen – se bilag.
Det blev fremhævet, at kønsfordelingen er fin og at der er blevet tildelt flere kvalifikationstillæg end der er søgt, da alle medarbejdere har været i spil.
5. Aktuelle stillingsopslag (bilag) v. KKJ
KKJ orienterede kort om de igangværende HR processer på Biologi. Pt. er der 13 i alt,
herunder 3 midtvejsevalueringer af tenure track, en laborant og resten er midlertidige
stillinger og projektansættelser.
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6. Forberedelse af MUS-proces efterår 2021 (bilag) v. MAJ
MAJ orienterede om, at den årlige MUS på Biologi igangsættes medio oktober og forventes senest afsluttet ultimo januar 2022.
Da der i sidste mus-runde har været en udfordring med manglende afholdelse af MUS
af særligt ph.d. studerende anbefales det, at der afholdes GRUS med denne målgruppe.
Forummet gennemgik og drøftede de nuværende spørgeskemaer. På centralt niveau
(AU) er der i år indarbejdet to nye spørgsmål i spørgerammerne omhandlende oplevelsen af ligestilling og diversitet, samt oplevelsen af arbejdspladskulturen og omgangstonen. HB og MAJ får indarbejdet de to nye spørgsmål samt forrummets inputs i Biologis
skemaer i musskema.dk forud for den kommende runde.
7. Status på høring af forfremmelsesprogram til professor (bilag) v. MAJ
MAJ orienterede, at høringsbrev og udkast til retningslinjer vedr. forfremmelsesprogram har været sendt ud til LSU og Institutforum, samt at det er blevet drøftet i sektionslederkredsen og i Forsknings- og Erhvervsudvalget på Biologi. Der er overordnet en
positiv tilslutning til retningslinjerne. Den primære kommentar hertil har været, at forfremmelsesprogrammet også burde gælde inden for andre fagområder end dem der er
fremhævet i dokumentet for at kunne rekruttere bredere.
PF berettede, at emnet også har været drøftet på sektionsmøde og i TR kredse og her
er der ligeledes en umiddelbart positiv holdning.
8. Kompetenceudvikling (bilag vedlagt vedr. midler fra Kompetencefonden) v. MAJ
MAJ berettede, at der er sendt en mail ud til alle ansatte på instituttet vedr. midler fra
kompetencefonden. Der åbnes igen for nye midler tirsdag d. 5. oktober kl. 10. Det er ret
simpelt at ansøge og der er mange midler at få. Det er dog vigtigt at have gjort ansøgningen klar inden åbning og ens leder skal sidde klar ved computeren for at godkende
kl. 10, da det er først til mølle og midlerne er hurtigt væk.
9. Orientering om tidsplan for APV 2022 (bilag) v. HB
HB orienterede kort om, at der er lavet en handleplan for APV 2022 og spørgeskemaerne vil blive sendt ud i februar 2022.
10. Eventuelt
Brug af eksterne lektorer v. PF
PF orienterede om en henvendelse fra Olav Bertelsen om en undersøgelse vedr. brug af
eksterne lektorer efter revision af stillingsstrukturen (dec 2019) ift. hvorvidt denne indskrænkning har skabt uhensigtsmæssige problemer nogen steder på AU.
Der var en drøftelse heraf i forummet og der var enighed om, at det ikke er den store
problemstilling på Biologi.
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