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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsorden blev godkendt  

Godkendelse af referat Referat blev godkendt 
 
Forslag om at referat-formatet ændres, så referatet bliver kortere. 
Der skal for eftertiden skrives et kort summary af møderne til nyhedsbrevet evt. med link til det 
endelige referat. Summary skal helst bestå af bullets. Det aftales på møderne hvem der skriver et 
kort summary. 

 
 
 
Camilla Dimke og 
Annette Skovsted 
Hansen aftaler 
nærmere. 

Godkendelse af 

forretningsorden 

Forretningsorden bør ændres, så den passer til institutforums valg om at formand vælges blandt 
VIP-repræsentanterne. Institutforum blev dog i tvivl om det er muligt selv at ændre 
forretningsorden eller om det skal ske fra rektoratets side. Sagen undersøges nærmere. 

Camilla Dimke 
undersøger sagen 
ved rektoratet. 

Lukket punkt: Afslutning 

på uddannelseseftersyn 
   

Status på fremdrift og 

dimensionering 
Institutforum diskuterede hvordan fremdriftsreformen og dimensioneringsmålene udfordrer 

medarbejderne i hverdagen. Mange medarbejdere oplever diskrepanser mellem de krav som 

stilles oppefra og de praksisser som medarbejderne har udviklet gennem tiden. Dette ønskes 

inddraget i en kommende diskussion på instituttet. Derudover blev det påpeget, at det er en 

udfordring at diskussionen ofte foregår i en rationaliseringsdiskurs – der er behov for, at der 

samtidig kommer mere fokus på den pædagogiske side af diskussionen. Det kan underminere 

arbejdsglæden hos medarbejderne, hvis hele diskussionen foregår i rationaliseringsdiskurs. 

 

Herefter udvekslede institutforums medlemmer erfaringer fra de forskellige fagmiljøer. Det 

var hovedsagligt ændring af krav til vejledning samt systematisering af vejledning der blev 

diskuteret. Det blev klart, at der er behov for mere erfaringsudveksling af gode initiativer og 

løsninger mellem fagmiljøerne. Institutforum besluttede derfor at opfordre studienævnet til at 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Dimke 
underretter 
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lave et uddannelseserfaringsseminar på instituttet. studienævnet. 

Handleplan for flere 
kvinder i forskning 

Den endelige handleplan for flere kvinder i forskning blev godkendt af universitetsledelsen i 

marts 2016. Institutforum afventer et udspil til en tidsplan fra fakultetet. Det forventes at 

institutledelsen fastsætter måltal for instituttet, hvorefter institutforum og LSU inddrages i 

udarbejdelsen af en egentlig handleplan for IKS. Institutforum oplever et behov for en 

grundlæggende diskussion af emnet, hvis instituttet reelt skal kunne ændre noget. Det skal 

blandt andet undersøges/diskuteres hvilke mekanismer der ligger bag vores kultur som 

fordrer forskel mellem mænd og kvinder. Institutforum påbegynder denne diskussion på 

næste møde i juni. 

 

Udstyr i 

undervisningslokaler 
Sekretariatsleder redegjorde for at undervisningslokalerne og deres udstyr sorterer under 

fakultetet og ikke under instituttet. Ved en fejl er der i foråret blevet nedtaget flere faste PC i 

undervisningslokalerne i 1451-53. Fremadrettet ændres ikke i lokalernes AV-udstyr før dette 

er aftalt med studieleder / afdelingsledere. Der vil dog fra 2017 og frem ske en udfasning af 

de faste pc i undervisningslokalerne. Derfor tilbyder instituttet nu også bærbare pc til alle 

ansatte. 

Institutforum drøftede muligheden for at oprette et lokaleudvalg med en VIP repræsentant fra 

hver afdeling - et udvalg, som kan gå i dialog med fakultetet om lokalernes bestykning. 

Kontaktperson ved fakultetet vil være Arts’ administrationschef Ole Jensen. 
 

Jytte Ringtved 

kontakter Ole 

Jensen med henblik 

på en dialog om 

undervisningslokal

erne. Annette 
Skovsted Hansen 
står for nedsættelse 
af udvalg. 

Kommende møder Næste møde flyttes til sidst i juni eller starten af juli.  

 


