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1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 

Referat blev godkendt 

 

3. Høring: Universitetsledelsens forslag til forbedringer 

Institutleder orienterede Institutforum om processen vedrørende rektors forslag til 

forbedringer. Forslaget er sendt i høring på universitetet med høringsfrist d. 19. sep-

tember 2014. Institutforum er officiel høringspart og besluttede efter gennemgang af 

forslaget at indsende høringssvar. Institutforum var generelt tilfreds med forslaget, 

men havde enkelte bemærkninger og tilføjelser som var vigtige at gøre opmærksom 

på. 

 

4. Opfølgning: Instituteftersyn på Arts 
I forlængelse af ovenstående diskussion orienterede institutleder om fakultetsdrøftel-

serne som havde fundet sted efter rektors udmelding. Fakultetet havde indkaldt til 

stormøde d. 18. august hvor blandt andet institutforum var indkaldt. På stormødet 



var der var lagt op til diskussion af tre overordnede scenarier, som kunne blive resul-

tatet af efterårets proces: 

 

 Der ændres ikke ved institutstrukturen 

 Den nuværende institutstruktur bevares med ændringer indenfor de eksisterende 

institutter 

 Den nuværende institutstruktur ændres 

På mødet diskuterede man også nedsættelse af en arbejdsgruppe, arbejdsgrup-

pens opgave samt den videre proces.  

Beslutningen lød at den videre proces indledes decentralt på fakultetets institut-

ter som sender høringssvar, forslag, ønsker og debatindlæg til arbejdsgruppen 

som herefter bearbejder alt indkommet materiale og på baggrund heraf udarbej-

der et løsningsforslag som præsenteres for fakultetsledelsen.  Institutforum dis-

kuterede om man ønskede at indsende kommentarer til arbejdsgruppen og be-

sluttede i enighed at afvente til afdelingerne havde diskuteret situationen og ind-

sendt deres høringssvar. Efter medarbejdermødet d. 24. september vil institutfo-

rum mødes til et ekstraordinært møde hvor det besluttes om institutforum skal 

indsende et høringssvar.  

I forbindelse med sammensætning af arbejdsgruppen var institutforum blevet 

bedt om at udpege to VIP repræsentanter og 2 studerende.  De to studerende 

blev: 

Simon Jylov 

Kirstine Pedersen 

Af VIP repræsentanter pegede institutforum på: 

Andreas Roepstorff 

Annette Skovsted Hansen 

Annette Skovsted Hansen måtte efter mødet trække sig fra arbejdsgruppen og 

Institutforum pegede derefter på Marianne Fibiger som accepterede posten. 

5. Orientering om økonomi 

Institutleder orienterede Institutforum om den økonomiske situation på IKS som 

ser bedre ud end forventet da instituttet får flere STÅ en beregnet.  Det betyder 

at instituttet har mulighed for at besætte en række stillinger næste år. Det for-

ventes at man kan opslå 6 ordinære stillinger det kommende år og 5 MSO pro-

fessorater. De foreslåede stillinger er i høj grad baseret på behov, men instituttet 

skal også prioritere strategiske udviklingsområder. Institutforum forventes at 



blive inddraget i en afklaringsdiskussion omkring bedømmelse af MSO professo-

rater. 

6. Evt. 

Intet at tilføje 

 

 

 


