
Kontakt din HK tillidsrepræsentant 

Valgområde Navn Tlf./mobil E-mail 

AU HR, Kommunikation, 
Ledelse, Strategi,  
Forskning og Talent 

Helle Seiersen  
Fælles-TR 

87 15 25 47 
51 44 74 95 

hcs@adm.au.dk  

AU Health  Aase Pedersen  
Fælles-TR TAP 

87 15 57 57 
28 99 25 15  

aasep@imf.au.dk  

AU Health  Annette Kudahl 
Jensen  

87 16 76 02 
 

kudahl 
@microbiology.au.dk  

AU Studiead- 
ministration 

Søren Dam  87 15 30 76 
26 84 80 82  

sdam@skt.au.dk  

AU Viden 
AU IT  

Jesper Kittelmann  51 44 60 05 jk@sun-it.au.dk  

AU Økonomi og Plan-
lægning I (Backoffice) 

Gitte Bak Ditlefsen  87 15 20 82 
23 10 50 84  

gbdi@adm.au.dk  

AU Økonomi og Plan-
lægning II Frontoffice) 

Malene Loft  
Sørensen 

87 16 80 69 
51 44 74 95 

mlo@odontologi.au.dk   

AU Arts Mette Greve 87 16 35 47 meg@dpu.dk 

AU Science and  
Technology 

Repræsenteres af  
Aase Pedersen  

87 15 57 57 
28 99 25 15  

aasep@imf.au.dk  

AU Business and 
Social Science 

Repræsenteres af  
Aase Pedersen  

87 15 57 57 
28 99 25 15  

aasep@imf.au.dk  

AU Tandlægeskolen  
klinikassistenter 

Mariann Andersen  87 16 80 75 
60 16 71 63  

mariann.andersen 
@odontologi.au.dk  

Campus Emdrup Laila Parbst 
Campus TR 

87 15 17 81  parbst@dpu.dk 

hk.dk/stat 
70 11 45 45 

HK klubben ved Aarhus Universitet 

HK  klubben 

Kontorfunktionærer, klinikassistenter og grafikere 

Vi er der for DIG! 



Kære kollega 
Vi vil gerne fortælle dig, hvorfor det 
er vigtigt, at du er medlem af HK og 
HK-klubben. 
 
HK-klubben 
HK-klubben er det faglige fælles-
skab på arbejdspladsen. HK-klubben 
er for klinikassistenter, kontoransat-
te og grafikere, mens laboranterne 
har deres egen klub. Alle er med i 
klubben - uanset om du er fuldtids- 
eller deltidsbeskæftiget, chef, elev 
eller fleksjobber.  
For at være medlem af HK-klubben, 
skal du også være medlem af HK. 
HK-klubbens formål er at skaffe dig 
de bedst mulige arbejdsvilkår. Der-
for er det også nødvendigt, at vi 
står sammen og alle er medlem. 
 
Vi afholder jævnligt klubmøder om 
vores ansættelsesforhold på AU, 
men også sociale aktiviteter. Hvis 
du har emner, som du ønsker be-
handlet, så kontakt din tillidsrepræ-
sentant (TR). 
 
HK-klubben består af 14 valgområ-
der, som hver vælger en TR og en 
TR-suppleant. De tillidsvalgte udgør 
klubbens bestyrelse, som leder HK-
klubben. Blandt bestyrelsens med-
lemmer vælges der en fælles TR, 
som også er formand for klubben 
samt en suppleant. 
 

Tillidsrepræsentanten 
Som medlem af HK-klubben har du 
mulighed for at gøre brug af din TR 
og TR-suppleant. 
 
Vi står til rådighed, hvis du har 
spørgsmål eller problemer i forhold 
til dit ansættelsesforhold, f.eks. løn, 
arbejdstid, sygdom, stress eller an-
det. 
 

 
Lønforhandling 
Hvert år gennemføres der lønfor-
handlinger for alle ansatte på AU. 
TR indsamler dine ønsker om lønfor-
bedringer. 
 
TR forhandler direkte med institutle-
der eller vicedirektør og har derved 
mulighed for at fremlægge dine og 
andre medlemmers ønsker. Andre 
foreninger har ikke forhandlingsret 
for HK’ere på AU. 
 

 
Det får du også  
Som medlem af HK-klubben modta-
ger du e-mails fra din TR med rele-
vante nyheder om din ansættelse på 
AU, nyt fra TR og klubbestyrelsen, 
klubaktiviteter, medlemstilbud, ledi-
ge stillinger og info fra HK om kur-
ser og arrangementer. 
 
En del af en større sammen-
hæng 
Som HK’er har du kollegaer overalt 
på AU i Aarhus, Foulum, Roskilde,  

HK-klubben har forskellige 
underudvalg, hvor alle interes-
serede medlemmer kan være 
med: 

 Kompetenceudviklings-
udvalg 

 Elevudvalg 

 Overenskomstudvalg 

 Aktivitetsudvalg 

 Informationsudvalg 
Kontakt din TR, hvis du vil være 
med i et udvalg. 

Vi varetager dine interesser  
og er din garant for at indgåede 
aftaler følges.  
Vi har tavshedspligt og behand-
ler alle henvendelser fortroligt. 

Vi sidder ansigt til ansigt med 
ledelsen og argumenterer for 
netop dine lønforbedringer.  

 
Silkeborg, Årslev, København og 
flere andre steder.  
 
HK’erne er ansat på et af de 4 ho-
vedområder eller i en af søjlerne. 
HK-klubbens valgområder afspejler 
AUs ledelsesopbygning, således at 
hver TR forhandler med ledelsen for 
hvert enkelt hovedområde eller søj-
le. 
 
Samarbejdsudvalg(SU) 
Vi er med hvor beslutningerne ta-
ges. Vi er der ikke til pynt, men for 
at holde HK profilen højt til gavn for 
dig. 
 
HK’ernes fælles-TR er medlem af 
ASU, Administrationens Samar-
bejdsudvalg. Her besluttes den 
overordnede personalepolitik for 
ansatte under de 8 vicedirektørom-
råder. TR’ere for det enkelte hoved-
område eller vicedirektørområde er 
medlem af det lokale samarbejdsud-
valg. 
 
Vi arbejder hårdt for at din stemme 
bliver hørt, og at dit jobindhold og 
job ikke forringes eller forsvinder på 
grund af den skærpede konkurrence 
med andre fagrupper eller når funk-
tioner lægges om eller lægges sam-
men. 
 
TAP 
HK’erne er en del af det Teknisk 
Administrative Personale. TAP om-
fatter også rengøring, pedeller, IT, 

gartnere, tømrere mv. Samtlige 
TAP’ere har en fælles TR, som har 
en plads i HSU (Hovedsamar-
bejdsudvalget) hvor den overordne-
de personalepolitik for samtlige an-
satte på AU fastlægges.  
 
Overenskomsten 
HK Stat forhandler din overens-
komst med Finansministeriet. Her 
aftales bl.a. din pension, betalt fro-
kostpause, generelle lønstigninger, 
arbejdstid, overtidsbetaling, bar-
selsvilkår og mulighederne for kom-
petenceudvikling. 
 
Som medlem af HK Stat har du ind-
flydelse på overenskomsten. Ved 
overenskomstfornyelse sender HK-
klubben forslag til den nye overens-
komst.  
 
Som overenskomstpart har HK Stat 
forhandlingsretten på arbejdsplad-
sen. Andre foreninger f.eks. Krifa og 
andre gule foreninger har ikke ad-
gang til at forhandle overenskomst 
på HKs område.  
 
Hvis der opstår et problem eller en 
sag, vil din TR hjælpe dig og for-
handle med ledelsen på dine vegne, 
hvis du ønsker det. Hvis sagen ikke 
kan løses ad den vej, træder HK 
Stat til og stiller gratis juridisk bi-
stand til din rådighed f.eks. i forbin-
delse med arbejdsskadesager og 
sager vedr. dit ansættelsesforhold. 
Dette tilbud gælder kun for med-
lemmer af HK. 
 
 
Mange kollegiale hilsner fra 
HK Tillidsrepræsentanterne 
Aarhus Universitet 

Indmeldelse i HK 
Hvis du ikke allerede er med-
lem af HK, kan du indmelde dig 
ved at kontakte din TR eller Pia 
Jensen, HK, tlf. 33 64 33 06 
eller 25pia@hk.dk eller benytte 
hjemmesiden www.hk.dk 
Linket BLIV MEDLEM er  øverst 
på siden. 


