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IKS Institutforum 
24. februar 2016 

Referat 

Mødeleder: Bjarke Paarup/ Annette 

Skovsted Hansen 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 24. februar 2016 

Varighed: 12.00-13.45 

 

Tilstedeværende:  
Annette Skovsted Hansen 

Bjarke Paarup  
Else Marie Wiberg 
Jens Toft 

Jeppe Sinding Jensen 
Jette Baagø Klockmann 
Kasper Bro Larsen 

Kasper Tang Vangkilde 
Kristian Frausing Hansen 

Louise Fabian 
Morten Nyborg 
Sif Egede 

Tina Elgaard 
Ulrik Becker Nissen 
Vinnie Nørskov 

 
Afbud: 
Søren Sindbæk 

 
Observatører: 
Jytte Ringtved 

Liselotte Malmgart 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden 

 
 

Dagsorden blev godkendt  

Præsentationsrunde Medlemmer af institutforum præsenterede sig selv og hvem de 

repræsenterer: 
 
Institutleder:  

Bjarke Paarup  
 
VIP: 

Annette Skovsted Hansen – Global Studies 
Else Marie Wiberg - Teologi 
Jeppe Sinding Jensen – Religionsvidenskab 

Kasper Tang Vangkilde - Antropologi 
Louise Fabian – Filosofi og Idéhistorie 
Vinnie Nørskov – Historie og Klassiske Studier 

Søren Sindbæk - Arlæologi 
 
Ph.d.-studerende: 

Jette Baagø Klockmann 
Sif Egede 
Kristian Frausing Hansen 

 
Ph.d.-Programleder: 

Kasper Bro Larsen 
 
Studerende: 

Jens Toft 
Morten Nyborg 
 

TAP: 
Tina Elgaard 
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Afdelingsleder: 
Ulrik Becker Nissen 

 
Observatører: 
Jytte Ringtved 

Liselotte Malmgart 
 

Institutforums rolle v. Bjarke 
Paarup 

Institutleder gennemgik institutforums rolle ifølge forretningsorden og 
tidligere beslutninger truffet i det forhenværende institutforum. Der 
arbejdes videre med årshjul. 

Camilla Dimke laver 
nyt udkast til 
årshjul 

Valg af formand For at sikre at institutforum bliver mere medarbejderdrevet end 

ledelsesorienteret, besluttede det forhenværende institutforum at 
formanden i fremtiden vælges blandt VIP repræsentanterne. 
 

Annette Skovsted blev valgt som formand for en 2-årig periode. 
Herefter kan hun som formand foreslå nyvalg.  
 

Bjarke Paarup fortsætter som næstformand. 
 
Som ny formand ønsker Annette Skovsted Hansen at finde ud af 

hvordan medarbejderne kan sætte en ny form for dagsorden for 
møderne i institutforum og beder om andre medlemmers idéer og 
input til dagsorden 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
Alle 

Økonomi v. Bjarke Paarup Institutleder gennemgik årsregnskabet herunder opsætning og hvilke 

ændringer der vil komme til det nye budget for 2016. 

 

Status på forskningssatsninger og 

centre v. Bjarke Paarup 

Institutleder gennemgik processen omkring forskningssatsninger og 

centre på baggrund af udsendt materiale. Institutledelse, 
forskningsprogramledere og ph.d.-programledere deltog i et 
fællesseminar, hvor de traf beslutning om hvilke fem 

forskningssatsninger der skulle indsendes til videre drøftelse ved 
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fakultetet. Der var stor enighed i ledelsen om de indsendte forslag.  
De indsendte forslag var:  
 

 Environmental Humanities Hub 
 Centre for the Uses of the Past at AU (CUPAU) 
 Human Futures Arts 

 Lutheran Mentality and Nordic Culture 
 Mobilities 
 

Institutforum drøftede processen og foreslog at ledelsen skaber en 
mere formaliseret proces fremover i arbejdet med satsninger og 

centre. Ledelsen bør dels bestræbe sig på at melde tydeligere 
kriterier ud til medarbejderne og dels skrive konstruktive forslag ved 
fravalg, så de fravalgte projekter får et andet mål at arbejde videre 

mod.  
 

Orientering om 
ressourceeffektivisering v. 
Liselotte Malmgart 

På baggrund af udsendt materiale orienterede studieleder 

institutforum om en kommende proces for ressourceeffektivisering på 

uddannelsesområdet. 

Konsekvensen af dimensioneringen og de generelle besparelser på 

uddannelsesområdet er, at der i fremtiden vil være færre studerende 

og færre ansatte. Det vil ikke nødvendigvis medføre, at der bliver 

tilsvarende færre opgaver på undervisningsområdet, da det kun er på 

få af instituttets uddannelser, at der bliver "et hold mindre på 

årgangen". Derfor må instituttet i fremtiden bruge sine ressourcer 

mere effektivt og måske mere kreativt for at opretholde det 

nuværende niveau af undervisning, ikke mindst omfangsmæssigt.  

Derfor iværksætter Institutledelsen en proces, som kommer til at 

involvere alle fagmiljøer og uddannelser for at finde de bedst mulige 

løsninger for de enkelte uddannelser. 

 
Der er nedsat en arbejdsgruppe som har til opgave at lytte, indsamle 

data og udarbejde et idékatalog som senere behandles ved 
instituttets fora herunder institutforum. Arbejdsgruppen består af: 
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 Peter Bugge - Østeuropastudier 

Karen Gram Skjoldager - Historie 

 Kirstine Helboe - Teologi 
Bodil Selmer - Antropologi 

 Morten Dige – Filosofi 

 
Idékataloget forventes behandlet i Institutforum i efteråret 2016 

Evt. Intet at tilføje  

 


