Referat

AARHUS
UNIVERSITET

Dato: 24. marts 2021

INSTITUT FOR BIOSCIENCE

Side 1/3

Mødedato: 24. marts 2021
Mødested: Microsoft Teams
Mødeemne: BIOS Ledelsesmøde
Deltagere: Ole Hertel, Helene Nyegaard Hvid, Flemming Skov, Mikkel Tamstorf,
John Jensen, Louise Verner Machholdt og Theresa Elias (referent)
Mødeleder: Helene

1. Godkendelse af dagsorden v. Helene
Dagsordenen er godkendt.
2. Corona-status (udmelding om evt. genåbning forventes d. 23.
marts) v. alle
Danske Universiteter vil kigge på detaljerne af genåbningen af universiteterne, hvorefter AU vil komme med en udmelding til alle institutter.
Først og fremmest er det studerende på AU, der får lov at komme tilbage.
Det er endnu uklart, hvad det betyder for BIOS som arbejdsplads.
3. Overvejelser om stillingskategorier – prioritering, behov og
praktiske udfordringer v. Ole
Hvilke stillingskategorier skal prioriteres ved fremtidige rekrutteringer?:
-

Seniorrådgivere / seniorforskere
Seniorforskere / forskningslektor

Beslutning:
Dette skal vendes med fakultetsledelsen og tages op igen på næste ledelsesmøde d. 7. april 2021.
4. Understøttelse af en god work/life balance v. John
Vores corona-spot måling viste, at mange ikke kan adskille fritid og arbejde. Corona har eller vil formodentlig føre til mere hjemmearbejde, flere
e-mails, øget brug af virtuelle møder osv. Fremtiden bliver ikke den
samme.
Hvordan understøtter vi dette? Skal det skrives ind i strategien?
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Beslutning:
Instituttets værdier i forbindelse med work/life balancen skal implementeres i instituttets strategi.
5. DNRF Chair – udvælgelse af medlemmer til forskningsråd – internal deadline for nominations 7. april, 12.00 v. Ole
Viceinstitutlederne forventes at have bud på kandidater fra deres tjenestested klar til mødet.
Beslutning:
BIOS indstiller ikke nogen til DNRF Chair.
6. Økonomi v. Louise
-

ØR
Louise præsenterede status og fik hertil spørgsmål og feedback fra
ledelsen.

7. Renovering/indflytning v. VL
Indflytning:
På baggrund af forslag fra Bygningsservice til fordeling af kontorer i
Aarhus, skal det nu vurderes, om scenariet er realistisk.
8. Administration v. Helene
-

Journaliseringsaktiviteter
Helene præsenterede en oversigt over BIOS journaliseringsaktiviteter i perioden 1. januar – 12. marts 2021, som ledelsen ser på frem til
næste ledelsesmøde d. 7. april. Den videre proces skal på ledelsesmødet besluttes.

-

Tjenestebiler
På baggrund af AUs politik om, at man ikke må tage tjenestebiler
med hjem til privatadresser, er der i sekretariatsledergruppen udarbejdet en sagsfremstilling indeholdende forslag til ændring af politikken. Resultatet afventes.

AARHUS
UNIVERSITET
INSTITUT FOR BIOSCIENCE

Referat
Dato: 24. marts 2021

Side 3/3

9. Stillinger i proces (Lukket punkt) v. Ole
10. Spørgsmål til noter fra fakultetsledelsen v. Ole
Der var ingen spørgsmål.
11. Evt.
Der var ingen punkter til evt.

