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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referater
A: Referat fra 17. december 2013
B: Referat fra 22. januar 2014
Begge referater blev godkendt.
3. Besøg af Dekan Mette Thunø
Institutjusteringer – status ved IL
Institutleder bød dekanen velkommen til mødet med institutforum og indledte med
en kort orientering om status for IKS institutjustering.
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Institutjusteringen har været længe ventet hos IKS, der har ønsket en styrkelse af
fjerde ledelsesniveau med indførelse af afdelinger. Der har været stor enighed på instituttet om justeringen, og processen blev derfor allerede sat i værk på IKS d. 1. februar med endelig overgang til den nye afdelingsstruktur pr. 1. april.
IKS har valgt at fortsætte med otte afdelinger:
- Afdeling for Teologi
- Afdeling for Religionsvidenskab
- Afdeling for Historie og klassiske Studier
- Afdeling for Asienstudier
- Afdeling for Filosofi og Idéhistorie
- Afdeling for Områdestudier Europa
- Afdeling for Antropologi
- Afdeling for Arkæologi
Afdelingernes navne er i proces og vil for enkeltes vedkommende blive tilrettet i
nærmeste fremtid.
Hver afdeling ledes af en afdelingsleder som også er medlem af studienævnet. Afdelingslederne indgår i institutledelsen som afholder møde hver anden uge.
Det eneste område hvor strukturen ikke fungerer optimalt er mellem Historie og
Klassiske Studier. Her modtager institutleder gerne løsningsforslag.
Dekan Mette Thunø fik efter orienteringen om institutjusteringen ordet og præsenterede sin dagsorden. Dekanen ønskede at høre institutforum om modtagelsen af den
nye struktur. Derudover var formålet med besøget at orientere om Arts økonomi.
I forhold til den nye struktur var der enighed i institutforum om, at det endnu var for
tidligt at udtale sig. Der er endnu ikke dannet erfaring, da strukturen ikke er blevet
indarbejdet. Der er dog knyttet store forventninger til den nye struktur. Institutforum
nævnte at afdelingsleders beføjelser stadig er uklare set fra VIP- siden. Hertil anbefalede dekanen at instituttet nedskriver afdelingsleders beføjelser. Der er ikke fra fakultetets side forfattet en specifik skrivelse om beføjelserne, da holdningen er, at der skal
være rum til fortolkning på de enkelte institutter, afhængig af hvilken grad af beføjelser institutleder ønsker at uddelegere og hvor meget afdelingslederne ønsker at påtage sig ansvar for.
Dekanen præsenterede herefter principperne for Arts økonomimodel og redegjorde
via slides for indtægtsfordelingen på Arts, udgifter til Front og Back Office samt bygningsomkostninger. Institutleder supplerede med at forklare at IKS udgifter følger
budgettet og at indtægterne endnu er for svære at udtale sig om. Indeværende år ser
nogenlunde ud for IKS, mens budgettet for 2015 forventes at blive det hårdeste år i
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besparelsesperioden. Dekanen understregede i denne forbindelse at IKS skal være
meget opmærksom på fremdriftsreformen og hvilke sanktioner denne kan få for instituttets økonomi. Dette punkt vil blive forklaret yderligere til et kommende medarbejdermøde med deltagelse af dekanen.
Efter økonomigennemgang og diskussion nævnte Institutforum at det vil være en god
idé med indførelse af skrivevejledninger for bedømmelsesudvalg, at det bør markeres
at ph.d. og disputatsafhandlinger ikke er samme niveau efter dansk standard og at
der på flere punkter bør tages yderligere højde for at ph.d. området er delt mellem fakultet og institut. Der savnes blandt andet afklaring om hvem der sidder med hvad i
forhold til medfinansiering. Derudover oplever nogle fagmiljøer heriblandt Asienstudier at uddannelsesbåndets arbejde med at skabe mulighed for bedre udveksling
blandt de studerende ikke fungerer optimalt, hvilket er et stort tab for både de fag og
instituttet som har stor glæde af interdisciplinært samarbejde og internationale studerende. Mette Thunø var enig i ovenstående og ville undersøge sidstnævnte problem
nærmere.
Mette Thunø forlod herefter møde og institutforum fortsatte med den øvrige dagsorden.
4. Orientering fra institutleder
Institutleder orienterede om status for IKS strategiproces. På baggrund af strategien
var der udarbejdet et udkast til handleplaner. Institutleder opfordrede institutforum
til at indsende eventuelle kommentarer til handleplanen til uddannelseskonsulent
Frederik Langkjær. Udkast til handleplan skulle efterfølgende behandles i institutledelsen.
Alle instituttets ansatte er efterhånden overgået til Outlook. Institutleder opfordrede
derfor til at alle anvender sin Outlook kalender til at fortælle hvor man er. Man kan
desuden hente sin undervisningsplan ind i kalenderen. Opfordringen kommer i forlængelse af APV rapporten, hvor medarbejderne ved IKS gav udtryk for et ønske om
mere socialt fælleskab og miljø på afdelingerne. I første omgang er der kun tale om en
opfordring. Der kan dog på sigt blive tale om et krav. Opfordringen tages også op på
næste medarbejdermøde.
AU’s bestyrelse har stillet krav om at budgetterne overholdes. Dette gælder også budgetter i forbindelse med eksterne bevillinger, som man i fremtiden forventer, vil blive
overholdt. Her kommer de forskellige fora på instituttet til at diskutere hvad vi kan
gøre for at sikre dette.
5. Institutforums rolle i den nye struktur
Institutforum diskuterede sammensætningen af forum i forbindelse med den nye institutstruktur. Der var enighed i, at det er vigtigt at alle afdelinger har en repræsentant i institutforum. Derudover var der ønske om at holde fast i det nuværende prin-
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cip om at alle funktioner på instituttet repræsenteres i forum. Der blev stillet forslag
om at finde en anden form for studenterrepræsentation og at det ikke er Artsrådet
som udpeger repræsentanterne.
Institutforum skal også i den nye struktur fungere som rådgivende organ for institutleder. Dagsorden er stadig strategi og økonomi. Derudover ønskes at dagsorden bliver
mere indholdstung og evt. mere temabaseret frem for meddelelsesorienteret.
6. Evt.
Institutleder bad repræsentanterne overveje årsager til den ringe deltagelse til medarbejdermøder og andre institutarrangementer. Institutleder ønsker ikke som udgangspunkt at gøre disse mødepligtige. Der blev dog stillet forslag fra institutforum
om at gøre et medarbejdermøde pr. semester mødepligtigt. Dette møde skal indeholde basisinformation som alle er pligtige til at vide. Derudover var der ønske om mere
interaktion på medarbejdermøderne frem for information. Man kunne finde en anden lokation end auditoriet for at skabe en mindre formel ramme.
I forhold til IKS frokostordning vurderedes det at prisen er for høj og at tilmeldingsog betalingssystemet er for besværligt.
Kommende møder er planlagt til:
25. juni 2014 kl. 13.00-16.00
24. september 2014 kl. 13.00-16.00
Der planlægges yderligere et ordinært møde i efteråret. Datoen er endnu ikke endeligt
på plads.
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