
 1 

Syddansk Universitet 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 

 
 
 
 
Møde i Samarbejdsudvalget ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet tirsdag den  
15. marts 2011 kl. 12.00  i  lokale 402, Winsløwparken 19/3 
 

Til stede var: Ole Skøtt - Fakultetssekretariatet, Jesper Bo Nielsen - IST, Uffe Holm-
skov – IMM, Jørgen Povlsen - IOB, Jørgen L. Thomsen - Retsmedicin, Kirsten Ohm 
Kyvik - IRS, Mads Hermansen – IP, Bjarne Andersen - IOB, Birgitte Damby Søren-
sen -IST, Kirsten Kjær - IOB 
 
Fraværende: Jakob Gudbrand – Fakultetssekretariatet, Kim Brixen - KI, Morten 
Grønbæk - SIF, Mathilde Vinter Larsen - SIF, John Chemnitz - IMM, Bente Haugaard 
- Biomedicinsk Lab., Line Bjørndal Gravesen - Biomedicinsk Lab. 
 
Referent: Anette Kiilstofte 

 
1. Godkendelse af referat af møde den 9.december 2010 

Referatet blev godkendt. 
 
2. Skriftlige meddelelser: 

• Nyt fra ledelsen 
• Referat af direktionsmøde 17. februar 2011 
• Ansøgningsfrist for Trepartsmidler og evt. resterende APU-midler (kun un-

dervisere og forskere) er den 11. marts 2011 
 

3. Temadrøftelse: SU-grundkursus     
Det blev aftalt at Samarbejdsudvalget deltager i et ”Rekvireret grundkursus for Samar-
bejdsudvalg” den 28. september 2011. Bjarne Andersen og Anette Kiilstofte aftaler 
indhold og meddeler/aftaler dette med Samarbejdssekretariatet. Kursets omdrejnings-
punker er: 
- Viden om SU-aftalen 
- Anvendelse af SU-aftalen 
- Holdninger til SU-aftalen 

 
4. Siden sidst: Orientering ved formand og næstformand for Samarbejdsudvalget 

4.1. Budget og regnskab v/ formand 
Regnskabet for 2010 er nu lukket. Med overskud på bundlinjen ser resultatet for-
nuftigt ud. 

4.2. Drøftelse af proces vedr. orientering til og tilbagemeldinger fra SU på ad-
ministrative besparelser v/formand og næstformand: 

- I forbindelse med de administrative besparelser følges to spor. Spor 1, der om-
handlede konkrete nedskæringer og deraf besparelser er afsluttet og meldt ind til 
ledelsen. 
Spor 2, der omhandler de administrative procedurer og eventuelle ændringer  
af disse, arbejdes der fortsat med. 
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På Sund er der opnået besparelser ved ikke at genbesætte ledige stillinger på fakul-
tetssekretariatet og ved at Sunds IT-funktion pr. 1. marts 2011 organisatorisk er 
overflyttet til IT-service. 
 

 
5. Eventuelt  
Bjarne Andersen: ” I forlængelse af trivselsmålingen i 2009 blev det besluttet, at 
ledere på SDU skulle evalueres, og direktionen har valgt at dette skal foregå ved 
en 360 graders feedback. Derfor deltager 13 SDU-ledere i marts og april i et 
pilotprojekt under overskriften ”Lederudviklingsforløb på SDU 2011.  
Når pilotforsøget er afsluttet og evalueret, tager direktionen stilling til, hvordan den videre 
udrulning af 360 graders feedback skal finde sted i forhold til samtlige ledere”. 

 
 
 
Ole Skøtt 
Formand 

Bjarne Andersen 
Næstformand 

 
 
                                     


