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Møde d. 29. oktober kl. 13.00-16.00 

Mødested: bygning 1461/516 

 

Til stede: Bjarke Paarup, Karen Gram-Skjoldager (suppleant for Birte Poulsen), Else 

Marie Wiberg, Anders-Christian Jacobsen, Hans-Jørgen Schanz, Rosa Magnusdottir 

(suppleant for Ann-Christina Lauring Knudsen), Stig Thøgersen (suppleant for Annette 

Skovsted Hansen), Marianne Fibiger, Jens Krasilnikoff, Tina Elgaard, Simon Jylov 

Afbud: Annette Skovsted Hansen, Peter Lodberg, Armin Geertz, Birte Poulsen, Felix 

Riede, Claus Møller Jørgensen, Sif Egede, Mette Løvschal, Poul Pedersen (Christian 

Suhr), Martijn Van Beek, Simone Sefland Pedersen, Kirstine Pedersen, Laura Munk Pe-

dersen.  

Observatører: Liselotte Malmgart, Jytte Ringtved 

Gæst: Administrationschef Ole Jensen 

Sekretær: Camilla Dimke 

Referat 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 

3. Ministeriets udmelding om dimensionering 

4. Orientering: Instituttets økonomi 

5. Opfølgning: Universitetsledelsens beslutning om forbedringer 

Gæst: Administrationschef Ole Jensen 

6. Orientering om instituteftersyn på Arts 

7. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt 

 

3. Ministeriets udmelding om dimensionering 

Institutleder orienterede Institutforum om ministeriets seneste udmelding om di-

mensionering af Humaniora. Udmeldingen betyder at instituttet skal reducere stu-

dieoptaget med 30 % over en 4-årig periode. Dimensioneringen berører alle institut-

tets fag på nær de kandidatuddannelser, der er for nye til at have arbejdsløshedstal 

samt International Studies, der hører hjemme i gruppen af samfundsfag. 

 

Dimensioneringen vil på længere sigt ramme instituttet hårdt økonomisk og få nega-

tive konsekvenser for instituttets uddannelseskvalitet særligt hvad angår fleksibilitet, 

sammenhæng og internationalisering.  
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Det vides endnu ikke om de økonomiske konsekvenser vil kunne medføre lukning af 

uddannelser og evt. afskedigelser, men institutleder understregede at instituttet i ste-

det for at lukke uddannelser vil arbejde på at udvikle mere samlæsning og egentlige 

fællesuddannelser for grupper af mindre fag og dermed bestræbe sig på at opretholde 

den nuværende fagvifte. Derudover forventes det at en evt. reduktion i medarbejder-

staben vil kunne løses med den naturlige afgang i de kommende år.  

 

Institutforum diskuterede dimensioneringsmodellen og dens konsekvenser for insti-

tuttet samt hvordan man løbende holder medarbejderne og særligt juniorforskerne 

orienteret. Derudover var der enighed om at man i fremtiden skal satse mere på at vi-

se offentligheden hvilken betydning humaniora har for samfundets videreudvikling.  

 

4. Orientering: Instituttets økonomi 

Institutleder orienterede om status for instituttets økonomi som pt. ser fornuftig ud. 

Institutforum skal diskutere økonomien i flere detaljer på næste møde hvor ramme-

budgettet for 2015 er klar.  

 

5. Opfølgning: Universitetsledelsens beslutning om forbedringer 

Administrationschef gæstede institutforum og præsenterede den kommende proces 

for indretning af administrationen på Arts. Der nedsættes en arbejdsgruppe beståen-

de af blandt andet sekretariatslederne som skal indsamle information om de proble-

mer og ønsker der er på det administrative område, hvorefter administrationen ind-

rettes. Der er åbenhed for at det kan vise sig forskelligt fra institut til institut hvad 

man oplever af problemer og hvilke ønsker man har. Dog blev det understreget at 

Arts skal administrere for et lavere beløb end tidligere og indretningen af administra-

tionen skal derfor være realistisk i forhold til den økonomiske situation. Det forventes 

at den administrative proces er færdig til sommer, men at den overordnede admini-

stration er på plads allerede medio februar.   

Institutforum påpegede at der er sket store positive fremskridt på regnskabsområdet. 

I forhold til fremtidig forbedringer på administrationsområdet nævnte institutforum 

følgende ønsker: 

 

- administrationen har været for fjern. Institutforum ønsker fokus på synlig-

hed, understøttelse og service. 

- at få studieadministrative kompetencer ud på instituttet ved semesterstart 

- bedre koordination og hjælp i forbindelse med modtagelse af internationale 

medarbejdere og studerende 

- bedre IT understøttelse – evt. besøg af en IT medarbejder en gang om ugen 

på afdelingerne og general bedre IT service og understøttelse ved gæstefore-

læsninger 

- bedre planlægning og lokaleadministration så faste medarbejdere primært 

underviser før kl. 16.00. Derudover skal der tages mere hensyn til uddannel-

seskvalitet således at fag kommer i den rigtige rækkefølge og at studerende 

ikke undervises i for mange timer ad gangen. 



 

 

    

Side 3/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

- Det ville skabe større ro og tilfredshed hvis der skabes en fast tradition i for-

bindelse med planlægning 

 

I forbindelse med gennemgang af den administrative service påpegede TAP repræ-

sentanten at VIP gerne må blive bedre til at rette henvendelse til de lokale sekretærer 

hvis de mangler hjælp. Hvis ikke de lokale sekretærer kan afhjælpe problemet, kan de 

hjælpe VIP med at finde den rette person i administrationen. VIP må hellere henven-

de sig en gang for meget end for lidt. 

 

6. Orientering om instituteftersyn på Arts 

Marianne Fibiger som var formand for den nedsatte arbejdsgruppe orienterede om 

processen, hvilke resultater arbejdsgruppen var kommet frem til og hvad gruppen i 

store træk havde anbefalet fakultetsledelsen. Marianne kunne derudover fortælle at 

IKS medarbejdere havde udvist stort engagement og indsendt mange gode hørings-

svar til processen.  

Institutleder takkede Marianne og arbejdsgruppen for et godt stykke arbejde på veg-

ne af instituttet. Institutleder orienterede herefter om fakultetsledelsens udspil som 

på mødetidspunktet var sendt i høring hos Akademisk Råd og FSU. Notatet kunne 

derfor ikke offentliggøres for Institutforum på mødetidspunktet. Når forslaget er be-

arbejdet af de to organer sendes det i høring på Arts, hvor institutforum forventes at 

være officiel høringspart.  

 

7.Evt.  

Intet at tilføje 

 

 

 

  

 

 


