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IKS INSTITUTFORUM 

Ordinært møde d. 14. december 2017  

Mødeleder: Annette Skovsted Hansen 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 14. december 2017 

Varighed: 13.00-15.30 

 

Tilstedeværende:  
Annette Skovsted Hansen 
Bjarke Paarup 
Jeppe Sinding Jensen 
Jytte Ringtved 
Kasper Tang Vangkilde 
Katrine Mandrup Bach 
Liselotte Malmgart 
Vinnie Nørskov 
 
 
Afbud: 
Carina Molsen Nielsen 
Else Marie Wiberg Pedersen 
Jette Baagø Klockmann 
Kasper Bro Larsen 
Louise Fabian 
Søren Michael Sindbæk 
Tina Elgaard 
Ulrik Nissen 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt  

Opfølgning fra sidste møde Intet at tilføje. Eneste opfølgningspunkt var sat på dagsorden som punkt 4. 

 

 
 

Orienteringspunkt v. Bjarke 
Paarup 

Orientering om ny sprogstrategi: 

Institutleder orienterede om regeringens nye sprogstrategi. Formålet er ifølge 

strategien at ”løfte studerende og elevers sprogkundskaber på tværs af hele 

uddannelsessystemet og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter 

medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk”. Der vil primært være fokus 

på sprogkompetencer i fransk, tysk og nordiske sprog. 

Med strategien følger 100 millioner kroner som fordeles mellem KU og AU. Det 

forventes at der oprettes et center med placering begge steder. PÅ AU vil centret 

blive forankret hos IKK. Med instituttets områdestudier i tankerne, har 

institutledelsen dog påpeget over for dekanen at IKS ønsker at være en del af 

strategien. Instituttets bidrag vil fx være sprogdidaktik.  

 

Det blev nævnt at efteruddannelsesområdet kunne fx være et satsningsområde 

for IKS.  

 

Orientering om nyt bevillingssystem:  
Institutleder orienterede om reformen af bevillingssystemet for de videregående 

uddannelser og hvordan det forventes at påvirke IKS.   

Det nye bevillingssystem baseres på tre grundelementer: 

 Grundtilskud (25 procent) 
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 Aktivitetstilskud (67,5 procent) 

 Resultattilskud (7,5 procent) 

Det forventes at instituttet vil miste omkring 1 % på resultattilskuddet, men alt i 

alt vil det nye system ikke betyde de store ændringer for instituttet.  

 

Orientering om konferencen High Tech – Human Touch 

Institutleder orienterede om konferencen High Tech – Human Touch som blev 

afholdt på AU d. 07. december 2017.  

 

I denne forbindelse henviste institutleder også til et indlæg på Altinget hvor 

prodekan ved Arts Anne Marie Pahuus sammen med udviklingsdirektør i 

Region Midtjylland Kim Kofod Hansen fremhæver, at der i fremtiden bliver 

brug for humanistisk og kreativt tænkende kandidater, som kan designe det 

gode samspil mellem teknologi og mennesker.  

https://www.altinget.dk/forskningsformidling/artikel/debat-humanister-er-

ogsaa-vigtige-naar-robotterne-kommer 

 

Status på tema om mere 
sammenhængende forskningstid 
v. Annette Skovsted Hansen 

Annette Skovsted Hansen har fremlagt institutforums temadrøftelse ved 
institutledelsen. Der var grundlæggende opbakning ved institutledelsen men 
også en bekymring om hvordan de forskellige forslag kunne gennemføres. 
Blandt andet er det en stor udfordring at planlægge en fast skriveuge i løbet af 
semestret. Ved de fleste afdelinger vil det kræve en kulturændring af 
gennemføre forslagene.  
 
Det blev besluttet at tage temaet på dagsorden til næste medarbejdermøde, så 
VIP bliver klar over at mulighederne findes og at de skal tages op på 
afdelingsniveau. Det skal dog også vende med eksamen- og 
undervisningsplanlægningen: Mette Qvist Jensen og Leo Normann Pedersen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Camilla Dimke sætter 
emnet på dagsorden 

Drøftelse af IKS Afrikastrategi v. 
Annette Skovsted Hansen – 
herunder orientering om Sanord 

Mange af instituttets forskere arbejder med Afrika, men feltet er spredt og 
mange kender ikke til hinanden. Det er meget ærgerligt, da forskerne kunne 
have gavn af hinandens erfaringer og støtte/gavne hinanden og 

 
 
 

https://www.altinget.dk/forskningsformidling/artikel/debat-humanister-er-ogsaa-vigtige-naar-robotterne-kommer
https://www.altinget.dk/forskningsformidling/artikel/debat-humanister-er-ogsaa-vigtige-naar-robotterne-kommer
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v. Bjarke Paarup forskningsområdet i forhold til fremtidige projekter, udvekslingsaftaler, ekstern 
finansiering, undervisning, netværk etc. 
 
Institutforum diskuterede derfor muligheden for at etablere et center eller et 
netværk med en synlig hjemmeside i første omgang. Det overvejes om man kan 
etablere et netværk på tværs af hele AU, da der er mange interesser på dette felt 
fra andre fakulteter og fagmiljøer eksempelvis biologi. 
 
De studerende foreslog endvidere en form for database eller et 
forskningskompas hvor man kan søge frem hvem der arbejder med hvad inden 
for hvilke områder, så man får overblik over instituttets ekspertise samt 
områder hvor et speciale eller ph.d. projekt kunne være interessant. Dette 
kunne være relevant mere generelt og ikke kun på Afrikaområdet.  
 
Det blev besluttet at Annette Skovsted Hansen forsøger at indkalde alle med 
interesse i feltet til et møde.  
 
Institutleder orienterede herefter om Sanord og seneste konference besøg i 
Zimbabwe, hvor han selv og Jan Ifversen fra IKS deltog. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annette Skovsted 
Hansen 
 
 
 
 

Strategiopfølgning del 4 Sikre de bedst mulige rammer for udøvelsen af såvel forsknings- som 
undervisningsopgaver for alle instituttets medarbejdere: 
 
Under dette punkt i strategiens handlingsplan var det institutforums opfattelse 
at flere punkter gennemføres eller er i proces. Dog er der plads til forbedring på 
en række områder:  
 
Modtagelse af nye medarbejdere lokalt: 
Sekretærerne yder stor indsats i forhold til det praktiske, men det er 
afdelingernes ansvar at tage sig af den sociale og faglige modtagelse, hvilket er 
en udfordring. Den største udfordring er modtagelse af postdoc på eksterne 
projekter.  
 
Ledelse og organisation:  
Institutleder lagde op til en fremtidig diskussion om hvorvidt organisationen 
hænger ”ordentligt” sammen? Han ønsker en drøftelse af: 

- Bedre formidling og kommunikation mellem instiuttets organer samt 
fra organer til medarbejdere 
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- Fokus på om der er erfarings- og viden udveksling nok mellem 
afdelingerne – der sker en masse på forskningsområdet, men hvad med 
uddannelsessiden? Kan vi blive bedre her? 

 
Dette var blot et kort skitsering fra institutleder. Der vil komme et klarere udspil 
i det nye år. Det blev besluttet at sætte på dagsorden i institutforum som tema 
på første møde i det nye år.  
 
Sikre og videreudvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø: 
Institutforum mente at punktet var beskrevet en anelse vagt i handleplanen. 
Der er dog udarbejdet handleplaner på området af LSU og LAMU i forbindelse 
med APV, som er grundigere.  
 

- Institutforum påpegede at de nuværende undervisningslokaler 
forhindrer at man kan undervise på andre måde end den traditionelle. 
Indretningen af lokalerne samt udstyret forhindrer 
undervisningskreativiteten.  

 
- Der er har været stort fokus på omgangstone på hele universitetet – et 

fokus som forventes at fortsætte i det kommende år. Der vil muligvis 
komme en form for kodeks.  

 
- Institutleder kunne godt tænke sig at afdelinger/afdelingernes 

studerende fik sat deres præg på gangene i instituttets forskellige 
bygninger på en måde som var fagligt udfordrende og igangsættende. 
Rammerne herfor er ikke på plads endnu – men institutleder forventede 
at komme med et udspil i det nye år. 

 

EVT.  Søren Pind har nedsat et inspirationsråd som skal beskæftige sig med evt. 
indførelse af filosofikum. Institutleder har en dagsorden om at IKS tager teten 
på områder og udvikler en mindre platform med fx online undervisning. Mere 
information vil følge.  
 
 
Næste møde afholdes d. 28. februar. Temaet på dagsorden er: et 
samfundsengagerende institut med fokus på erhvervssamarbejde. Hvad kan vi, 
hvad vil vi? 
Tovholdere: Kasper Tang Vangkilde og Louise Fabian 

 
 
 
 
 
 
 
Kasper Tang Vangkilde 
og Louise Fabian 
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