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En faglig oase 

Af: Lone Schrøder Jeppesen
 

Netværk og kompetenceudvikling er slagordene for klubben på
Aarhus Universitet. Den står bag fire nye BA-suppleringsfag
 
 
De erhvervssprogliges klub på Aarhus Universitet er en faglig
oase. Her mødes medlemmerne over emner som sprogpolitik,
termbaser og det nye komma. Det er stedet hvor der tankes ny
inspiration og deles erfaringer med hinanden. Netværk står øverst
på klubbens dagsorden, for det binder alt sammen. Som medlem
får man åbnet døren til 90 kolleger fra hele universitetet som
man ellers ikke møder i hverdagen. 
- Mange sidder ofte som den eneste erhvervssproglige
medarbejder på et institut. De har stor glæde af at lære hinanden
at kende og trække på hinandens viden i arbejdet, siger formand
Lisbeth Heilesen, der arbejder på Molekylærbiologisk Institut. 
Hun har løbende taget moduler på Handelshøjskolen i Århus og er
netop blevet nybagt cand.ling.merc. med et flot 13-tal for
specialet. De gode eksempler rygtes hurtigt, og efteruddannelse
prioriteres i det hele taget højt i klubben. Det er derfor ikke
mindst klubbens fortjeneste at i alt 21 erhvervssproglige har taget
en BA-supplering, og flere er gået i gang med moduler på
cand.ling.merc. 
 
Fire nye BA-fag
Klubben samarbejder med Åben Uddannelse på Handelshøjskolen
i Århus og kommer med idéer og forslag til nye fag. Det er
lykkedes at få oprettet fire nye BA-suppleringsfag som flere af
klubbens medlemmer har taget. Næste projekt er et specielt
tværfagligt fag i kommunikation.
- Når man ser kolleger gå i gang, tænker man på om det ikke var
noget for én selv. Det inspirerer. I klubben gør vi meget ud af at
fortælle hinanden at det betaler sig at vedligeholde og forbedre
ens kompetencer. Vejen til nye arbejdsopgaver og en højere løn
går kun gennem videreuddannelse, understreger Lisbeth
Heilesen, der avancerer til et job som kommunikationsleder på
instituttet fra august.
Kursusbeviser er gode kort at have på hånden når klubben
forhandler medlemmernes løn en gang årligt. Det samme er
netværk, for med det netværk en klub giver, kan man opnå bedre
resultater hurtigere fordi man kender folk i forvejen, oplever
Lisbeth Heilesen. 
 
Medlemmerne bakker op 
Netværk er ikke kun en vigtig brik fagligt set, men også socialt.
Klubben er bevidst om at det er afgørende for arbejdsmiljøet at
have gode kolleger man kender godt. Derfor arrangerer den en
studietur til udlandet hvert tredje år, og i år gik turen til
Cambridge. Der er stor opbakning til klubbens arbejde. Det er
forklaringen på at klubben har i alt 23 år bag sig og er blevet
landets største offentlige klub. Til generalforsamlingen er der altid
et stort fremmøde, og der er ingen problemer med at få nogle til
at stille op til klubbestyrelsen. Her sidder repræsentanter for
administrationen og alle fakulteterne. Bestyrelsesmedlemmerne
skiftes til at invitere til klubbestyrelsesmøde så de lærer flere
forskellige arbejdspladser på universitetet at kende. Lisbeth
Heilesen har siddet som formand i godt 16 år, og hun råder nye
klubber til at de sætter sig nogle mål, lade medlemmerne have
stor indflydelse på indholdet og samarbejde med andre A-C
klubber. Så er grundlaget lagt for et fagligt stærkt netværk.
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