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Mødedato: 19, maj 2021
Mødested: Microsoft Teams
Mødeemne: BIOS Ledelsesmøde
Deltagere: Ole Hertel, Mikkel Tamstorf, Flemming Skov, Helene Nyegaard Hvid og
Theresa Elias (referent)
Mødeleder: Ole

1. Godkendelse af dagsorden v. Ole
Dagsordenen er godkendt.
2. Lønforhandlinger (Lukket punkt) v. Ole
3. Genåbning
På baggrund af den nyligt udmeldte genåbningsplan, hvor bl.a. 20% af
virksomheders medarbejdere pr. 21. maj igen kan møde fysisk ind på arbejde, drøftede ledelsen, hvordan vi i BIOS skal koordinere fremmøde på
tjenestestederne.
Herudover drøftede ledelsen en mere langsigtet plan for, hvordan vi i
BIOS skal arbejde post corona.
Beslutning
Ledelsen besluttede, at der ikke skal laves rigide retningslinjer for, hvordan koordineringen af fremmøde skal foregå på tværs af institutionen.
Det skal derimod koordineres ud fra bl.a. medarbejdernes og tjenestestedernes kapacitet og behov. Det besluttes derfor, at det ikke er alle medarbejdere, der skal komme ind 20% (en dag om ugen), men dem der har
brug for det. Resten arbejder fortsat hjemmefra.
Koordineringen af ovenstående foregår tjenestestedsvist.
Ledelsen har yderligere besluttet, at der skal udarbejdes et værdisæt, der
skal fungere som en guide til, hvordan vi i BIOS skal arbejde post corona.
Et udkast til værdisæt udarbejdes i ledelsesgruppen, hvorefter den skal i
høring i institutforum.
4. Administration v. Helene
Nyt institutnavn

Sekretariat, Roskilde
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde

Tlf.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 8901
E-mail: bios@au.dk
Web: bios.au.dk
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Helene fortalte, at sekretariatet er begyndt at undersøge, hvor og hvordan, der administrativt skal ageres i forbindelse med ændring af institutnavn. Det vurderes realistisk at skifte instituttets navn pr. 1. oktober 2021.
5. Renovering/indflytning v. VL
Brand i lokale i Roskilde
Mikkel fortalte, at der i Roskilde har været brand i et lokale på 1. etage
forårsaget af et litiumbatteri, der var i gang med at blive opladt.
Litiumbatteriet bruges pt. i et overvågningskamera, der benyttes i forbindelse med feltarbejde.
Branden spredte sig heldigvis ikke til andre lokaler, og skaderne er derfor begrænsede.
Skadeservice er pt. i gang med oprydningsarbejdet.
Mikkel er i kontakt med Uffe Dan Henriksen fra Bygningsservice med
henblik på at finde et brandsikret lokale til fremtidig opladning af batterier.
Lukning af kantinen i Roskilde
Ledelsen drøftede lukningen af kantinen i Roskilde, samt alternativer til
medarbejdernes mulighed for køb af frokost og bestilling af forplejning
til møder.
6. Stillinger i proces (Lukket punkt) v. Ole
7. Spørgsmål til noter fra fakultetsledelsen (Lukket punkt) v. Ole
8. Evt.
Der var intet nyt til dette punkt.

