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IKS Institutforum 

Ekstraordinært møde d. 13. april 2021 
Mødet blev afholdt online via zoom 

Mødeleder: Bodil Selmer 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 13. april 2021 
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Observatører:  
Annette Skovsted Hansen 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af to ekstra punkter:  
 

- Den kommende genåbning AU 
- Orientering om økonomi 
- Evt. 

 

Den kommende genåbning af AU Institutleder opridsede kort hvordan den kommende genåbning vil foregå og 
hvad den indeholder: 
 
AU skal på daglig basis give op til 20 % af de studerende adgang til fysisk 
undervisning med særlig prioritering af studerende på første år.  Det har krævet 
en del planlægning samt praktiske og logistiske overvejelser, da 2 meter kravet 
skal overholdes.  Mulighederne er derfor begrænsede og på ARTS/ IKS er det 
kun muligt at tillade fysisk fremmøde på hold med færre end 30 tilmeldte, hvor 
ministeriet har tilladt en dispensation fra 2 meter kravet. Disse hold betegnes 
som stamhold.  Afdelingslederne har haft mulighed for at prioritere et kursus på 
2. semester BA og et kursus på selvstændige KA 2. semester (KA uden tilknyttet 
BA). 
Holdstørrelse og praktiske forhold har betydet, at der desværre ikke bliver 
undervisning med fremmøde på BA historie, BA teologi og BA klassisk filologi. 
Al undervisning som leveres fysisk, skal også streames, så studerende der ikke 
kan møde frem, fortsat kan følge med i undervisningen. Der kan ikke laves 
rotationsordning, da det bryder med forståelsen af stamhold. 
 
De lokaler som ikke benyttes til undervisning, vil blive frigivet, så det vil blive 
muligt for 10 % af de studerende at booke disse til gruppearbejde. Her skal to 
meter kravet overholdes og lokalerne giver derfor kun mulighed for, at mindre 
grupper kan mødes, f.eks. studiegrupper, der ofte består af op til 5 studerende.  
 
Dertil bliver der mulighed for at lave studiesociale aktiviteter fx 
gruppevejledning eller spørgetime. Som underviser kan man melde dette ind til 
afdelingsleder. Der skal løbende føres regnskab med antallet af tilstedeværende 
studerende i universitetets lokaler, så man kan desværre ikke spontant 
arrangere noget, men skal have det godkendt på forhånd og reservere et lokale 
til formålet. 
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I forbindelse med genåbningen og øget fremmøde på campus indføres krav om 
negativ covid-19 test for både studerende og medarbejdere. Testen må ikke være 
ældre end 72 timer. Der vil blive foretaget stikprøvekontrol. Det er vigtigt at 
understrege, at det ikke bliver undervisernes opgave at kontrollere, hvorvidt de 
studerende lever op til kravet, og at der ikke sker kontrol i selve 
undervisningssituationen. 
For studerende vil kontrollen bliver foretaget af Securitas-vagter, mens 
stikprøvekontrol af ansatte påhviler nærmeste leder. Der blev gjort opmærksom 
på at test-centret i nobelparken ikke er forbeholdt AU ansatte og studerende. 
Centret er for alle borgere og der kan derfor være kø. Man opfordres derfor til 
også at benytte test-centrene i og omkring sit eget lokalområde.  
AU arbejder på en løsning for selv-test og IKS har indmeldt et ønske om at dette 
også vil blive muligt på Moesgård evt. i et begrænset tidsrum. Vaccinerede er 
ikke undtaget for at kunne fremvise negativ test, da man stadig kan være 
smittebærer. 
Institutleder fortalte at der pt. forhandles om timekompensation for testning af 
de undervisere som er pålagt fysisk undervisning. Derudover er der afsat 3000 
timer til IKS til kompensation, som fordeles af afdelingslederne.  
 
I forhold til medarbejdernes fysiske tilstedeværelse på campus, er der ikke sket 
ændringer her. Medarbejdere skal stadig arbejde hjemmefra frem til 6. maj 
indtil videre. Man kan ved henvendelse til afdelingsleder få lov at varetage 
online undervisning fra campus, hvis det ikke er muligt for den enkelte at 
varetage hjemmefra. Det samme gælder ved ph.d. forsvar. Derudover kan 
medarbejdere – fortrinsvist ph.d.-studerende og postdoc -  som er meget 
pressede, få lov til at arbejde fra campus i afgrænsede perioder. Al henvendelse 
om tilstedeværelse skal ske til afdelingsleder og der vil være krav om negativ 
test. 
 
Institutleder understregede, at det er nemt at lukke AU ned, men meget svært at 
genåbne og at ledelsen er klar over hvor meget denne uforudsigelige situation 
presser mange medarbejdere. AU havde netop af samme grund udmeldt en 
langsigtet plan, som kunne skabe mere forudsigelighed for både medarbejdere 
og studerende, men denne udmelding blev ændret af ministeriet.  
 
I forhold til eksamen forventes det at denne fortsætter online. Det er dog ikke 
endeligt afklaret.  
 
Spørgsmål ang. udendørsaktiviteter og hvorvidt AU er underlagt 
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forsamlingsforbuddet, hvis man forlader campus skal afklares ved henvendelse 
til studieleder. Man må dog forvente, at der stadig er krav om test og 
overholdelse af alle øvrige restriktioner, da man møder studerende og kollegaer 
i arbejdssammenhæng. 
 
Der er ingen udmelding endnu mht. kantine/deli åbning.  
 
 

Orientering om økonomi Institutleder redegjorde kort for den økonomiske status som med al tydelighed 
viser, at IKS har en overvældende succes med eksterne midler og samtidig 
begrænsede driftsomkostninger som følge af corona-situationen. Derfor er der 
nu et mindre overskud i budgettet, som institutledelsen vil benytte til at aflaste 
fastansatte ved ansættelse af flere VA og til fx internater, skriveophold og 
udstyr.  Der arbejdes lige nu på et forslag samt retningslinjer for hvordan 
midlerne kan fordeles eller søges via puljer.  
 
Nogle midler kan muligvis også anvendes til forbedring af det fysiske miljø - 
også for de studerende. Dette er dog et område, som først kommer i spil sidst på 
året.  
 
Der blev også udtrykt ønske om bedre cykelparkering i Nobelparken. Dette har 
længe været et ønske og der er et stort behov for at få gjort noget.  
 
Institutleder modtager gerne forslag.  
  
 

 

Styrkelse af den interne 
organisering på Arts 

Fakultetsledelsen har besluttet at invitere til sonderende drøftelser vedr. 
organiseringen på Arts – med mulighed for at indsende skriftlige input til 
fakultetsledelsen på baggrund af drøftelserne. IKS institutforum var indkaldt til 
ekstraordinært møde for at drøfte indholdet af det udsendte materiale og 
beslutte hvorvidt der var behov for at indsende input.  
 
Den primære årsag til drøftelsen er, at IKK er blevet for stort og komplekst et 
institut, og samtidig er der et ønske om at samle sprogfagene. På nationalt plan 
foregår der samtidig en diskussion af hvordan man sikrer sprogenes fremtid. 
Derfor er der også en interesse fra bestyrelsens side i at styrke sprogfagene på 
AU.  
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Den interne organisering på IKK er ikke relevant for afdelingerne på IKS at 
diskutere, men diskussionen om sprogfagene og hvorvidt de skal udgøre et 
fjerde institut er relevant, da områdestudierne på IKS her forventes tænkt ind. 
Derfor har diskussionen primært vakt frustration hos Global studies, Klassiske 
Studier samt Arabisk- og Islam studier, da medarbejderne her føler sig meget 
udsatte.  
Fra Global Studies blev der udtryk en tak fra medarbejderrepræsentanten til de 
andre afdelinger for deres kollegiale opbakning i denne diskussion. Det betyder 
meget for afdelingen at føle, at de øvrige afdelinger bakker op om deres 
tilknytning til IKS.  
Global Studies vil indsende et svar til udspillet hvori de afviser muligheden for 
en sammenlægning af sprogfagene. Afdelingen føler stor frustration over 
udspillet. Dels vækker det undren, at de omtales og opfattes som sprogfag i 
denne sammenhæng, da de er sprogbaserede områdefag og ikke deciderede 
sprogfag. Derudover føler afdelingen sig umyndiggjort, da der, med udspillet, 
ikke er vedlagt en økonomisk oversigt over situationen. Afdelingen mener ikke, 
at der er grundlag for at træffe en beslutning om et fjerde institut uden 
økonomisk indsigt.  
 
Afdelingen vil dog meget gerne gå til forhandlingsbordet med henblik på at 
formulere en strategi som kan styrke sprog og sprogbaserede fag. Afdelingen 
samarbejder gerne tværfakultært fx igennem etableringen af et sprogcenter. 
Hvis ledelsen og bestyrelsen på AU ønsker en styrkelse af sprogfagene vil dette 
være den rigtige vej at gå. Derudover skal der tænkes i en ny gymnasiereform og 
evt. en taxameterreform.  
 
Repræsentanten fra RV som inkluderer Arabisk-og Islam studier samt 
repræsentanten fra Historie og Klassiske Studier bakkede op om afvisningen af 
et fjerde institut for sprog. Her ønsker man også at bibeholde de sprogbaserede 
områdefag som en integreret del af afdelingerne på IKS. Der er enighed om, at 
det er vigtigt at arbejde for en styrkelse af sprogfagene generelt, men at en 
sammenlægning ikke er den rette løsning for de sprogbaserede områdefag på 
IKS. 
 
De studerende understøttede denne holdning om en sammenlægning og 
forslaget om et sprogcenter i stedet. De studerende på IKS er ikke interesserede 
i et nyt institut, men har stor interesse i at forbedre deres sproglige 
kompetencer. Derfor vil der være opbakning til et center, hvor man kan 
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supplere sin uddannelse sprogligt. Da AU nu indgår i Circle U, vil dette også 
give et incitament for at højne de sproglige kompetencer.  
 
Institutleder takkede for input fra afdelingerne og bakkede op om en 
konstruktiv indstilling med initiativer, som kan styrke sprogfagene og det 
tværfakultære samarbejde via et center, men ikke via et nyt institut.  
 
Den videre proces vil være følgene:  
 
IKS laver en samlet tilbagemelding som inkluderer et særskilt uddybende 
indstilling fra GS.  
 

Evt Forskere fra kønsstudier har anmodet institutforum om at diskutere de angreb 

der finder sted mod flere forskere inden for blandt andet kønsstudier. Alle var 

enige om at det var et oplagt emne for institutforum at diskutere herunder 

hvordan instituttet og instituttets forskere håndterer disse angreb i fremtiden. 

Diskussionen vil inkludere en erfaringsudveksling og en generel diskussion af 

forskellige situationer, hvor instituttets forskere og fagområder har oplevet 

personlige angreb eller at blive hængt ud i offentligheden.  Louise Fabian laver 

et oplæg til diskussion til næste møde.  

 

 
 

   

 


