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Invitation til spørgetime 2. november om overflytning af sprogfag 

Vi nærmer os det tidspunkt, hvor vi skal effektuere beslutningen om at samle 
sproguddannelserne på Arts. I den forbindelse trænger der sig ikke underligt en del 
spørgsmål på, og vi vil derfor gerne invitere alle relevante medarbejdere til et møde den 2. 
november kl. 15-16 i lokale 1483-618, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål til 
økonomi, personalemæssige, fysiske og studiemæssige forhold. 

Skæringsdatoen er stadig 1. januar 2017, men selvom der arbejdes intenst på at få en 
række aftaler omkring økonomi, personale, fysiske og studiemæssige forhold på plads, er 
der fortsat uafklarede spørgsmål, der vedrører såvel VIP’er og TAP’er på såvel de 
involverede institutter som de to administrationscentre. Da der således er mange hjørner, 
har vi sikret os, at de relevante ledere vil være til stede. Det drejer sig om følgende: 

• Studieledere Ken Henriksen (IKK) og Kirsten Wølch Rasmussen (BCOM) 
• Administrationschef Nikolaj Harbjerg (Aarhus BSS) samt administrationschef Ole 

Jensen (Arts) 
• Studiecheferne Leo Normann Pedersen (Arts) og Anni Bækgaard Langberg (Aarhus 

BSS) samt afsnitsledere fra begge studieadministrationer 
• Institutlederne på BCOM og IKK, Christa Thomsen og Per Stounbjerg 
• Og os selv prodekan Niels Lehmann (Arts) og prodekan Per Andersen (Aarhus BSS). 
 
Vi tænker, at mødet vil være relevant, hvis du er: 
 
• VIP eller TAP fra BCOM, der skal flytte over til Arts 
• VIP, som i overgangsfasen vil skulle undervise på de uddannelser på BSS, vi udfaser 

efterhånden, som vi skaber de nye uddannelser 
• TAP fra de to administrative centre  efter aftale med vedkommendes funktionschef 

Beslutningen om at samle sprogfagene på Arts blev som bekendt truffet af AU’s bestyrelse 
inden sommerferien 2016. Det blev dengang aftalt, at detailplanlægningen skulle bero på 
en ordentlig og grundig proces, hvor der orienteres løbende i takt med, at organiseringen 
falder på plads. I de seneste måneder har vi holdt en del møder mhp. at sikre, at 
overgangsperioden bliver så smidig som mulig for alle involverede medarbejdere. Med 
henblik på dette er det aftalt, at selvom Arts formelt overtager det administrative ansvar 
for sprogfagene pr. 1. januar 2017, vil nogle administrative opgaver kunne blive overdraget 
enten lidt før eller lidt efter denne skæringsdato af tekniske og/eller personalemæssige 



årsager. Der er aftalt et princip om, at ingen administrative opgaver overdrages, før en 
ordentlig opgavemodtagelse er sikret, men samtidig at der præciseres skæringsdatoer for, 
hvornår de respektive opgaver skal være overdraget. 

Måske skal vi som optakt til det kommende møde lige præcisere et par af de større 
beslutninger, der allerede er på plads. Det er således aftalt 

• At I VIP’er, der skal overgå til IKK fremover vil komme til at indgå i instituttets 
eksisterende afdelingsstruktur. VIP-medarbejdere inden for engelsk bliver således en 
del af afdelingen for engelsk, mens VIP-medarbejdere inden for fransk, spansk og 
tysk bliver en del af afdelingen for tysk og romanske sprog. I forbindelse med 
overflytningen skal overflyttede medarbejdere have et  tillæg til det nugældende 
ansættelsesbrev. Disse breve er på vej ud til jer fra Arts HR. I første omgang vil I 
skulle planlægge med udgangspunkt i den norm, I kender fra BCOM, hvorefter der 
vil blive foretaget en ”konvertering” til Arts-normer.  

• At overflytningen i første omgang er organisatorisk - tidsplanen for den fysiske 
flytning er ikke endeligt på plads, men i løbet af F17 vil der blive lagt planer sammen 
med institutledelsen på IKK. 

• At studerende, der er startet på Aarhus BSS-uddannelser i E16 eller tidligere, 
fortsætter med at være Aarhus BSS-studerende og færdiggør deres nuværende 
uddannelser på Aarhus BSS. 

• At administrationen af såvel de nye som de ”gamle” uddannelser administreres af 
Arts, selvom de sidstnævnte ”bor” på Aarhus BSS – dette gøres mhp. at komme i 
gang med at opbygge den fremtidige administration af sprogfagene på Arts. 

• At der i forbindelse med udfasningen af de nuværende uddannelser fastholdes et 
studienævnsophæng på Aarhus BSS, men at der etableres to underudvalg med hhv. 
Arts- og Aarhus BSS-medlemmer, der varetager de løbende koordinationsopgaver 
og faglige input til studienævnet i overgangsperioden. 

Vi håber, vi med disse bullets allerede har givet et par af svarene, men erkender som sagt, 
at der er mange flere. Vi håber derfor også, at mange af jer har mulighed for at dukke op til 
mødet, så vi kan afklare mest muligt. 

Bedste hilsner 

Per og Niels 


