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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden 
 

 

Dagsorden blev godkendt  

Opfølgning på referat Referat fra møde d. 01. juli 2016: Alle opgaver løst.   
 

Handleplan for flere kvinder i 
forskning 

Institutforum diskuterede AU’s handleplan for flere kvinder i forskning 
herunder mulighed for reduceret undervisning efter endt barsel, og 

tilbud om samtale med afdelingsleder om prioritering af opgaver efter 
endt barsel. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på tværs af LSU og 
Institutforum som udarbejder et konkret forslag til en handleplan for 

instituttet. Arbejdsgruppen består af: 
 

- Annette Skovsted Hansen (formand for Institutforum) 

- Marie Vejrup Nielsen (formand for LSU og fællestillidsrep.) 
- Bjarke Paarup (Institutleder) 
- Gitte Pappe Ludvigsen (HR sekretær ved instituttet) 

 
Camilla Dimke indkalder arbejdsgruppen til et møde hurtigst muligt. 
Udkast til handleplan rundsendes og godkendes via mail af de to fora, 

da udkastet allerede skal behandles d. 6. september af 
institutledelsen. Deadline for indsendelse til fakultetet er d. 23. 
september. 

  

 

IKS økonomi 

 
 

 
 
 

 

A: Orientering om IKS økonomi 

Institutleder orienterede kort om instituttets budget som forventes at 
balancere. 

 
B: Orientering om fælles rammer for, hvordan instituttet fremadrettet 
reducerer forbruget af arbejdstimer med 20 %.  

Institutleder forklarede rammerne for reduktionen og der var generelt 
positive tilbagemeldinger fra institutforums medlemmer. Der var 
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specielt opbakning til forslaget om at give de enkelte uddannelser 
autonomi til selv at tilrettelægge uddannelserne inden for de angivne 
rammer frem for detailstyring.  

 
Derudover var institutforum generelt positive overfor samlæsning og 
den erfaringsudveksling dette medfører samt 

gentækning/samlæsning/harmonisering af pensum i studium 
generale.  
 

Institutleder og instituttets uddannelseskonsulenter er fortsat i gang 
med beregninger for hvad der kan lade sig gøre. Yderligere forslag 

modtages gerne fra institutforums medlemmer.  
 

Orientering om optag E2016 Studieleder gennemgik årets optag på BA og KA niveau. Der var dog 
stadig en usikkerhed om de præcise tal, da frafald ved semesterstart 
skulle indregnes, før tallene kan meldes præcist ud.  

 

Emner til kommende møder - Faglig integration 
- Uddannelse: udarbejdelse af idékatalog 

- Sygdom blandt studerende: Det er et problem, når studerende 
ikke sygemelder sig. Hvordan håndterer man dette som 
vejleder/underviser?. Evt. besøg fra studienævnet 

- Adjungeringer 
- Fælles medarbejdermøder: Indhold og form 
- Kommunikation på instituttet 

 
Forslagsstillere og formand for institutforum vil før et emne sættes på 
dagsorden, udarbejde/indsamle materiale. Temaerne vil blive 

punktsat til at vare en time. 
 

 

Evt.  Mødet i oktober er aflyst pga. mange afbud. Der indkaldes til et møde 
i november, hvis det er muligt. Hvis ikke fremrykkes mødet d. 14. 
december til starten af december. 

 

 


