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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med nyt punkt 5 om yderligere orienteringspunkter 
fra Institutleder. 

 

Opfølgning fra sidste møde Intet at tilføje.   
 

Orientering om instituttets 
økonomi 

Institutleder gennemgik budgettet i detaljer inkl. redegørelse for 

budgetmodellen. Konklusionen var at instituttet grundlægende har en sund 

økonomi. Men pga. faldende stå-indtægter vil det ikke blive muligt at 

genbesætte alle de stillinger som bliver ledige de kommende år. Vurderingen er 

at det kun bliver muligt at genbesætte omkring 50 % af de ledige stillinger ud fra 

en vurdering af hvilke miljøer, der har størst behov. Institutleder understregede, 

at der ikke bliver tale om fyringer på trods af de faldende indtægter og det er 

vigtigt at institutforums medlemmer hjælper til, at der ikke opstår et rygte i 

organisationen herom.   

På grund af den økonomiske situation kunne institutleder meddele at instituttet 

ikke forpligter sig på udgifter i 2020, hvilket blandt andet betyder, at man ikke 

må forvente ansættelse af videnskabelige assistenter i 2020. Derudover gives 

der ikke 3. års medfinansiering.  

For at forbedre situationen kan instituttet arbejde på at mindste frafald af 

studerende samt søge frikøb ved eksterne bevillinger, hvor det er muligt. 

Opfordringen fra institutleder lyder, at hvis man kan søge frikøb, bør man søge 

frikøb. 

På baggrund af KU’s frafaldsundersøgelse diskuterede institutforum hvordan 

man kan fastholde studerende og sikre at det er de rette studerende som 

optages.  

 Link til KU’s frafaldsundersøgelse: 

https://hum.ku.dk/faknyt/2018/oktober/optagelseskrav-hindrer-ikke-frafald-

 

https://hum.ku.dk/faknyt/2018/oktober/optagelseskrav-hindrer-ikke-frafald-paa-universitetet/
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paa-universitetet/  

Nyt om ministeriets udmeldinger 
vedr. dimensionering af 
internationale studerende og 
mere fleksible 
universitetsuddannelser – hvilken 
betydning får det for IKS? 

Dimensionering af internationale studerende 
Der var ingen nye informationer at berette om. Det er endnu uvist om 
udmeldingerne betyder yderligere dimensionering, lukning af uddannelser eller 
omlægning af uddannelser fra engelsk til dansk.  Rektor forhandler med 
ministeriet for hele Universitetet og forventes at komme med en udmelding 
primo-medio november. Udspillet fra rektor vil ikke være et forhandlingsudspil.  
 
Fleksible universitetsuddannelser 
Institutleder gav et kort resumé af rapporten for mere flexible 
universitetsuddannelser. Ved en udvidelses af retskravet ser det ud til at 
kandidatdimensioneringen forsvinder. Det vil dog ikke være helt uproblematisk 
for instituttets planlægning og udvikling. På den positive side, vil det dog være 
godt med studerende som har fået erhvervserfaring og dermed er mere 
målrettede og fokuserede, når de vender tilbage til uddannelse. Nogle fag vil dog 
blive ramt negativt med denne ordning idet de ikke kan optage studerende fra 
andre studieretninger.  
Det er dog endnu udvist hvor meget fra rapporten, der vil blive gennemført. 

 

Orienteringspunkt Forskningsdagsordner 
Der har været en proces omkring forskningsdagsordner på baggrund af et ønske 
fra bestyrelsen og dekanen. Fra IKS er der indsendt følgende forslag: 
 

Robotics, AI and ethics  Johanna Seibt & Marco Nørskov  
Politisk historie og sammenhængskraft  Thorsten Borring & Karen Gram-

Skjoldager  
Nordens samfundsmodeller  Mary Hilson & Nina Kofoed  
Migration og mobilitet  Mikkel Rytter  
Environmental humanities  Felix Riede & Heather Swanson  
Humanistisk sundhedsforskning  Jens Seeberg & Jacob Busch  

 
 
Hvad der kommer til at ske fremadrettet vides ikke endnu, men det forventes at 
dekanen går i dialog med BSS om mulige samarbejder fx i forbindelse med 
ansøgning om eksterne midler. Det forventes også at emnerne vil blive 
promoveret af fakultet i forskellige sammenhænge. 
 

 

https://hum.ku.dk/faknyt/2018/oktober/optagelseskrav-hindrer-ikke-frafald-paa-universitetet/
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 Tilvalg 
Institutleder orienterede om gentænkning af tilvalg som supplerende faglighed.  
Det blev oplyst at der var et sæt retningslinjer på vej inkl. en proces hvor alle 
tilvalg nytænkes.  
 
Konference:  
Der kommer en konference på AU om sustainable development goals. AU er 
efter en pause begyndt at tage sine globale forpligtelser op. Der vil komme 
annoncering for konferencen snarest.  

 

Status på evakueringsøvelser 
2018 

Efter evakueringsøvelserne E2018 har flere medarbejdere udtrykt utilfredshed, 
bekymring og utryghed ved den mangelfulde alarmering i bygningerne i 
Nobelparken. Institutforum havde på vegne af medarbejderne skrevet en 
indstilling, som forummet opfordrede LSU og LAMU at tage videre til FAMU.  
 
Institutleder kunne informere om at der arbejdes på at Nobelparken kommer 
med i AU evacuate app’en, men det vides ikke hvornår løsningen er på plads.  
 
Det skal undersøges nærmere om man meget simpelt kan afhjælpe problemet 
ved at skrue op for lyden i de bygninger, hvor alarmen er mangelfuld. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Camilla Dimke 
kontakter Lars Friis. 

Orientering om strategiproces 
2019 

Institutleder fremlagde den kommende strategiproces for universitet, fakultet 

og institut. Det er ønsket at instituttets strategiproces bliver kortere denne gang, 

for at sikre motivationen i processen bedst muligt. Der forventes ikke tematiske 

emner i universitetets strategi denne gang, men man må forvente nogle rammer 

fra rektorat som skal diskuteres fx køn, EDU IT og e-science.  

Der er mange af instituttets partnere og ansøgere som læser strategien og 

lægger vægt på den. Derudover giver den instituttet mulighed for at sætte en 

retning og fastholde et fokus.  

Institutforum vil blive en central spiller i strategiprocessen på samme vis som 

akademisk råd er det på fakultetsniveau.  
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Der blev lagt vægt på til at institutforum vil komme til at spille en rolle i forhold 

til hvordan processen kører, så folk viser interesse og melder ind samt hvordan 

instituttet får formidlet strategien i organisationen. Det ville være godt at få 

input fra alle afdelinger/fag.  

Evt.  Personoplysninger 
Kort drøftelse af universitetsdirektørens mail ang. behandling af 
personoplysninger i mails. Sekretariatsleder redegjorde for de nye regler og 
hvordan de skal håndteres.  
 
Link til hjemmeside: 
https://medarbejdere.au.dk/informationssikkerhed/databeskyttelse/  
 
Personaleforening Arts 
Annette Skovsted Hansen er næstforkvinde i Arts nye personaleforening og 
informerede om kommende arrangementer.  
 
Link til foreningens hjemmeside: 
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/personaleforening-arts/  
  
Næste møde: 
Næste møde holdes d. 12. december.  
Opsamling på tilvalg vil være på dagsorden. Et oplæg til diskussion kunne være 
hvilke typer /kategorier det kunne være relevant at have. Der skal tænkes helt 
bredt - Det skal ikke bygges op på eget fag.  Hvad er det vores studerende har 
brug for i forhold til den verden de skal ud i. Bud meldes ind til Annette 
Skovsted.  
 
Alle opfordres til at tænke i temaer til kommende møder. Idéer meldes ind til 
Annette Skovsted Hansen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
Alle 
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https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/personaleforening-arts/

