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IKS Institutforum 

Ordinært møde d. 28. februar 2018  

Mødeleder: Annette Skovsted Hansen 
Referent: Camilla Dimke 
Dato: 28. februar 2018 
Varighed: 13.00-15.30 
 

Tilstedeværende:  
Annette Skovsted Hansen 
Bjarke Paarup 
Clara Fischer Stephansen 
Else Marie Wiberg Pedersen 
Jette Baagø Klockmann 
Jytte Ringtved 
Kasper Bro Larsen 
Kasper Tang Vangkilde 
Liselotte Malmgart 
Magnus Ziegler Møller 
Nanna Kopp Mortensen 
Tina Elgaard 
Vinnie Nørskov 
 
Afbud: 
Jeppe Sinding Jensen 
Louise Fabian 
Søren Michael Sindbæk 
Tina Bayrampour 
Ulrik Nissen 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt. Under eventuelt var der ønske om at følgende punkter 

blev tilføjet, hvis der var tid: 

 

- Evaluering af pjece v. Liselotte Malmgart 

- Status på de nye printere 

- Hvad betyder en evt. strejke/lockout for medarbejdere på IKS 

 

Mødet startede med en præsentationsrunde og velkomst for de nye 

studenterrepræsentanter: 

 

Nanna Kopp Mortensen fra historie  

Tina Bayrampour fra arkæologi (afbud pga. kort mødevarsel) 

Clara Fischer Stephansen fra forhistorisk arkæologi  

 

Kasper Bro Larsen meddelte at han stoppe som ph.d.- programleder til sommer. 

Derfor var dette hans sidste møde i institutforum. Kasper vil resten af semestret 

i stedet deltage på forskningsudvalgsmøderne. Da ingen af de øvrige ph.d.-

programledere har mulighed for at deltage på institutforummøderne blev det 

aftalt at sende dagsorden til Kasper, så ph.d.-programlederne fortsat har 

mulighed for at sende input via mail til institutforum. Ph.d.- programlederne 

har også  mulighed for at sende input via ph.d.-repræsentanterne. 

 

Opfølgning fra sidste møde Ang. diskussionen om en Afrika satsning:  

Annette Skovsted Hansen skal afholde møde med Bjarke Paarup og Anemone 

Platz. Institutforum hører nærmere, når der er  nyt i sagen. 

 

Referat fra Akademisk Råd Jette Baagø Klockmann, ph.d.-repræsentant i Akademisk Råd og Institutforum 

refererede fra seneste møde i Akademisk Råd. Der blev talt om: 

- Hvad det betyder når rektor siger et mindre men stærkere Arts – hvad 

er et stærkere Arts? Dette vil Akademisk Råd sætte fokus på. 
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- #Metoo kampagnen – hvordan forholder vi os til dette på Arts. 

Akademisk Råd vil forholde sig til dette på et kommende møde. 

- EDU It: AU har afsat ca. 60 mio. kr til investering i mere IT i 

undervisningen, da AU er underlagt en udvikling på dette område fra 

ministeriets side.  Der skal sættes initiativer i gang både 

forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt.  Akademisk Råd forholdte 

sig kritisk til EDU IT satsningen, da man er bekymret for, at det vil blive 

set som en mirakelkur mod fx erhvervsrettethed og de øvrige problemer 

de studerende oplever.  

- Demokratisk sammenhængskraft vil blive et tema i Akademisk Råd som 

også Institutforum bør være opmærksom på at sætte på dagsorden. Det 

er et område hvor humaniora har en særlig rolle at spille. Derfor vil det 

også være en måde for humaniora at positionere sig selv. 

Akademisk råd drøftede endvidere skattereformen som medtages under punkt 

4. 

Orientering fra Institutleder Økomomi – årsafslutning: 

 

Institutleder gennemgik regnskab for 2017. Der var et mindre underskud end 

budgetteret samt en større indtægt end budgetteret, hvilket skyldes eksterne 

midler samt uddannelsesaktiviteter.  

 

Der var opklarende spørgsmål til bygningsomkostninger og ph.d. lønninger. 

 

Stå-tal 

Instituttet har oplevet en reduktion i stå-tal som skyldes færre studerende. 

Insitutleder forventer ca. 400 færre stå i 2018. Der er taget højde for dette i 

budgettet. 

 

Det er flere underviseres erfaring, at der har været en stigning i re-eksamen. 

Dette kunne være et diskussionspørgsmål for institutforum i fremtiden. Er der 
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tale om et ændret mønster hos de studerende? Det bør undersøges hvad årsagen 

til re-eksamen er. 

 

Nye fælles normer på AU for rekruttering af fastansatte forskere 

Universitetsledelsen har fastlagt syv normer for rekruttering af fastansatte 

forskere på AU, som er resultatet af drøftelser i de akademiske råd og flere 

høringer i de faglige miljøer. De syv normer skal fremadrettet bidrage til en 

styrket rekrutteringspraksis på Aarhus Universitet. 

 

Institutleder gennemgik de syv normer og redegjorde for hvordan IKS allerede 

lever op til disse normer. Derudover forklarede han fremtidigt brug af 

søgekomitéer og shortlisting og i på IKS.  

 

Ph.d.-repræsentanterne var tilfredse med at ordlyden i punktet om 

udlandsophold var ændret. Det var tilfredsstillende, at opleve at rektor lyttede 

til høringssvarene og at arbejdet med at få ændret ordlyden bar frugt.  

 

I forlængelse af orienteringen om rekrutteringsnormer drøftede institutforum 

regeringens nye skatteaftale, som blandt andet betyder, at man skal have 

opholdt sig i et EU/EØS-land i seks ud af de seneste syv år for at have ret til 

sociale ydelser.  

Det betyder, at forskere, som rejser på forskningsophold på mere end et år i 

lande som f.eks. USA, Canada eller Kina, ikke har ret til dagpenge, når de 

kommer hjem. Det samme gælder eventuelle familiemedlemmer, der måtte 

være rejst med. Dette rammer i særligt grad juniorforskere og ph.d. 

repræsentanterne opfordrede derfor VIP samt instituttet til at reagere kritisk på 

aftalen.  

 

Institutleder var enig i at det er dybt problematisk for forskermobiliteten.  

Punktet er også på dagsordne på det kommende institutledelsesmøde og 

LSU/LAMU møde. 

 

Studieleder ønsker at få undersøgt om aftalen også vil ramme studerende på 

udvekslingsophold. 
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Tema: Et samfundsengagerende 

institut med fokus på 

erhvervssamarbejde – hvad kan 

vi, hvad vil vi? 

Kasper Tang Vangkilde holdte et oplæg om mødets tema, hvor han blandt andet 

kom ind på incitamenter og barrierer for erhvervssamarbejde herunder hvad 

man kan få ud af det set fra både virksomhedens og AU/den enkelte forskers 

side. Derudover gav han eksempler på forskellige typer af samarbejde fra sit 

eget fagmiljø.  

 

Kasper er udpeget som erhvervsambassadør på IKS og sidder med i Arts 

erhvervsudvalg. Han opfordrede derfor alle til at indsende input som kunne 

være relevante for udvalget at diskutere. 

 

Institutforum kom med følgende input: 

 

- Der skal øget fokus på og formidling af erhvervs ph.d.-ordningen 

- Fokus på om der kan skabes merit for erhvervssamarbejde, så det giver 

større incitament og ikke tilbageholder ens forskning.  

- Merit ved ny-ansættelser, hvor ansøgere har været ude i erhvervslivet 

- Mulighed for forskerpraktik i erhvervslivet 

- Der opleves en barriere mellem det samarbejde man har 

forskningsmæssigt og det uddannelsesmæssige. Det kunne være 

interessant at sætte fokus på at skabe bedre synergi 

- IKS forskere skal turde melde sig mere ind i samfundsdebatten. Der er 

ikke nok humanistiske politikere og journalister. 

- De studerende ønsker tidligere i uddannelserne fokus på hvad de kan 

bidrage med i erhvervslivet. De mangler at få skabt et sprog til at 

fortælle erhvervslivet hvad de kan. I denne forbindelse blev der også 

efterspurgt større gennemsigtighed med hvad underviserne forsker i.  

Eksempelvis etablering af en database, hvor man kan se alle 

forskningsprojekter og melde sig frivilligt som studerende til at bidrage 

til et projekt eller hvor forskere kan søge studerende til deres projekter.  

Her vil studerende fx også kunne hente inspiration til deres BA/KA  

projekter.  
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Følgende blev besluttet: 

 

- Det skal undersøges om det vil give mening at oprette en støttepulje til 

erhvervssamarbejde fra instituttets side. Hvad skal/kan midlerne bruges 

til? 

 

- Der skal udarbejdes en fyldestgørende liste over eksisterede samarbejde. 

Listen skal struktureres – evt. opdeles i kategorier.   

 

- Der var enighed om at det bør undersøges om man kan skabe merit for 

erhvervssamarbejde, som minimum når man selv er med til at stille 

opgaven, så det tæller positivt og ikke tilbageholder ens forskning. 

Derudover kunne der også tænkes i merit ved ny-ansættelser, hvor 

ansøgere har været ude i erhvervslivet. 

 

 

 

Bjarke Paarup 

 

 

 

Kasper Tang Vangkilde 

og Bjarke Paarup 

 

Bjarke Paarup 

 

Status på organisationen v. Bjarke 

Paarup 

Udsættes til næste møde 

 

Institutleder redegjorde kort for punktets indhold som forberedelse til næste 

møde.  

 

Årshjul 2018 Udsættes til næste møde  

Evt. De nye printere skaber stor frustration på gangene. De er meget langsomme på 

alle områder. Tina Elgaard har indsendt liste over mangler til IT. 

Studieleder bad om tilladelse til at sende VIP fra institutforum et udkast til en 

pjece via mail, som hun ønsker feedback på.  

 

   

 


