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IKS Institutforum 

Referat af møde d. 25. september 2019 

Mødeleder: Annette Skovsted Hansen 

Referent: Camilla Dimke 

Dato: 25. september 2019  

Varighed: kl. 13.30-15.30 

 

Tilstedeværende:  
Annette Skovsted Hansen 
Bjarke Paarup 
Kasper Tang Vangkilde 
Liselotte Malmgart 
Louise Fabian 
Niels Nørkjær Johansen 
Søren Sindbæk 
Tina Elgaard 
 
Afbud: 
Clara Fischer Stephansen 
Charlotte Appel 
Else Marie Wiberg Pedersen 
Erik Jensen 
Henrik Reintoft Christensen 
Jytte Ringtved 
Magnus Møller Ziegler 
Tina Bayrampour 
Ulrik Nissen 
Vinnie Nørskov 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt med tilføjelse af ekstra punkt 3 F omkring 
forskningsfrihed 

 

Opfølgning fra sidste møde Intet at tilføje  

Kort orienteringspunkt v. 
Institutleder Bjarke Paarup 

A – Økonomi:  

Økonomien ser fornuftig ud for 2019 for både fakultet og institut. Begge har 

holdt sig indenfor budgettet.  I 2020 forventes et budget som hænger sammen, 

men det bliver et stramt økonomisk år.  

(Efter mødet deltog Institutleder og sekretariatsleder i en budgetmøde, som 

viste at instituttets budget for 2020 er strammere end først antaget, hvilket 

betyder at instituttet skal spare på driften det kommende år. Alle budgetposter, 

vil i den kommende tid blive gennemgået for at finde mulige besparelser) 

B – Optag 

Bilag  blev uddelt. Som bilaget viste har instituttet optaget for mange 

studerende i år. Det skyldes at instituttet de tidligere år har optaget for få og 

derfor besluttede at overbooke en smule i år.  

C – APV  

LSU er netop nu i færd med at udarbejde en handleplan for instituttet ud fra de 

drøftelser der har været på afdelingerne. Hovedfokus i handleplanen er det gode 

akademikerliv herunder hvordan arbejdstiden kan organiseres så man får mere 

ro til de enkelte opgaver. Der blev givet eksempler på hvad LSU er kommet med 

af forslag. Institutleder opfordrede til at diskussion videreføres på afdelingerne, 

da instituttets afdelinger er meget forskellige og løsningerne der implementeres 

skal passe til de enkelte afdelinger. Når handleplanen er udarbejdet, vil 

instituttet komme med ”løsningskatalog” og der vil komme et vist pres på 

afdelingerne for at forsøge at tilpasse løsningerne til afdelingerne. 
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D – Evakueringsøvelser 

Der blev afholdt evakueringsøvelser i alle instituttets bygninger i uge 38. Forud 

for øvelserne havde afdeling for Historie og Klassiske Studier  i Nobelparken og 

Afdelingerne ved Moesgård takket ja til et info-møde om evakuering ved Lars 

Friis.  

På Moesgård forløb øvelserne uproblematisk. Her fungerer 

talevarslingssystemet fint. Eneste bemærkning var tvivl om hvordan/hvem 

/hvor varslingssystemet sættes i gang og om der bør være to forskellige 

talevarslinger afhængig af årsagen til evakuering. Er der tale om brand, 

bombetrussel ell. lign. skal man varsles til at forlade bygningen mens man ved 

fx skoleskyderi rådes til: run, hide, fight. 

I Nobelparken er der stadig tvivl om brugen af veste og hvor man skal samles. 

Alarmeringen var denne gang en smule højere, men kan stadig ikke høres på de 

øverste etager. Institutforum mener, at det er problematisk og urealistisk at 

medarbejderne forventes at kunne alamere hinanden i en reel 

evakueringssituation. I bygning 1465/1467 testede man de ny-indkøbte 

tågehorn. Èn enkelt gang på 3. sal blev dog ikke evakueret.  Tågehornene vil 

også blive indkøbt til de øvrige bygninger. Det skaber dog utryghed og 

frustration blandt medarbejderne at alarmerne ikke udløses automatisk på alle 

etager.  

E – Ændret uddannelsesudbud 

Institutleder informerede om at rektor har godkendt anmodningen om 

lukningen af BKS pga. frafald i småfagsbevilling.  

F –Forskningsfrihed og ansvarlig forskningspraksis på AU 

De akademiske råd på Aarhus Universitet har gennem det første halvår af 2019 

været drivkraft for en intern proces, der har haft til formål at følge op på 

forskningsfrihedsundersøgelsen fra december 2018. Resultatet af processen er 

en opdateret og udvidet politik for ansvarlig forskningspraksis, som nu også 

dækker pres på forskningsfriheden. I lyset af kødskandalen er det blevet rektor 

meget magtpålæggende at denne nye udvidede politik bliver drøftet på hele AU. 

Institutforum drøftede emnet og forslog følgende tiltag i forhold til at ruste 
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forskere ved IKS bedre:  

- Kollektive info-møder ved de enkelte afdelinger 

- Rundsend Politiken til alle via mail (man skal kunne klikke af at man 

har læst politiken) 

Information om AU’s politik, kontaktspersoner, rådgivning og vejledning kan 

findes her:  https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-

talent/ansvarligforskningspraksis/  

Instituttet vil sørge for annoncering og undersøge mulighederne for 

afdelingskurser.  

 
 
Camilla Dimke, Jytte 
Ringtved 

Høring: Aarhus Universitets 
2025-strategi 

AU’s 2025 strategi:  

AU's 2025 strategi er sendt i høring og på IKS er det besluttet at 

institutforum, LSU/LAMU, forskningsudvalg og afdelingerne er 

høringsparter. Institutledelse indsender et samlet høringssvar med input fra 

alle høringsparter. Strategien er i høring frem til 24. oktober kl. 9. 

Institutforum var bedt om at indsende høringssvar til institutledelsen via 

Camilla Dimke senest d. 9. oktober 2019.  

 

Institutleder gennemgik først strategiudspillet hvorefter institutforum 

diskuterede indhold og formulering. Institutforum havde følgende 

kommentarer til et høringssvar:  

 

Generelt til strategien: 

Helt generelt mener institutforum at strategien mangler gennemgående 

forpligtelse på samfundsengagement og bæredygtighed. Det vækker undren 

at særligt bæredygtighed skal være en særskilt strategi, som udvikles 

sideløbende med den overordnede strategi. Derudover undrer det 

institutforum at strategien ikke forholder sig særligt til verdensmålene.  

 

Aarhus Universitets værdier: 

 

https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/ansvarligforskningspraksis/
https://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/ansvarligforskningspraksis/
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Sprogligt er Aarhus Universitets værdier ikke formuleret korrekt. Der er tale 

om en problematisk sammenskrivning af to forskellige præmisser i 

sætningen: ”Vi værner om forsknings- og ytringsfrihed samt individets 

mulighed for at udleve sine drømme og udfolde sit potentiale uanset 

baggrund.”  Formuleringen sender et uklart og uforpligtende signal og bør 

omskrives.  

 

Internationalisering: 

Institutforum undrede sig over at internationalisering fortsat vægtes så højt i 

den kommende strategi. Er universitetet ikke nået til et punkt, hvor 

internationalisering ikke længere skal ses som et mål, men snarere et ” new 

normal”? Så hvad menes der egentlig med internationalisering – hvad er det 

vi skal bevæge os frem imod? Hvis man mener digital internationalisering 

mere specifikt, bør man skrive det tydeligere.  Og hvad betyder det for 

engelsksprogede uddannelser? 

 

PhD området: 

I forhold til universitetets ønske om at styrke ph.d.- uddannelsen, mener 

institutforum at ph.d. understøttelsen på AU bør udvikles på en måde så den 

er bedre gearet til at understøtte flere typer ph.d. end den klassiske model. 

Dette bør strategien tage højde for. 

 
IKS strategi: 
IKS kommende strategi diskuteres på Institutleders årlige besøgsrunde på 
afdelingerne. Institutleder regner med at et udkast vil ligge klar i starten af det 
nye år, hvorefter en egentlig diskussion kan begynde.  
 
 

Kommende valg til institutforum Der udskrives valg til institutforum i efteråret. Nye medlemmer træder ind pr. 1. 
februar. Afdelingslederne og ph.d. programlederne modtager valgcirkulære d. 7. 
oktober. Tidsplanen er som følger:  
 

 Mandag d. 07. oktober 2019:  Valget offentliggøres inkl. valgcirkulære 
 Mandag d. 25. november 2019:  Valggrupperne indsender lister over 
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valgte repræsentanter og suppleanter i prioriteret rækkefølge.  
 Mandag d. 02. december 2019 Ny-valgte repræsentanter offentligøres 

via mail, nyhedsbrev og på hjemmeside   

 Der skal vælges følgende:  
 
Der vælges én VIP fra hver afdeling på instituttet. Afdelingerne forestår valget af 
en VIP repræsentant og en VIP suppleant for afdelingen. De ph.d.-studerende 
vælger en repræsentant fra hvert ph.d.-program på instituttet. Der udpeges fire 
studerende af studienævnene ved IKS. Teologisk studienævn udpeger én 
studerende og IKS studienævn udpeger tre studerende. Afdelingslederkredsen 
vælger en repræsentant for afdelingslederne. Forskningsudvalget vælger en 
repræsentant for forskningsprogramlederne. IKS sekretariat vælger en TAP som 
repræsentant for IKS TAP. 
 
Forskningsudvalget valgte ved sidste valg ikke at besætte 
forskningsprogramlederposten. Det nuværende udvalg har som det eneste 
mulighed for at træffe samme afgørelse ved dette valg.  
 
Nuværende formand Annette Skovsted Hansen meddelte at hun ikke 
genopstiller ved valget.  
 

 

Runde omkring bordet – hvad rør 
sig på afdelingerne 

Arkæologi:  
Issue omkring et uddannelsessamarbejde fylder pt. Samarbejdspartner har 
oplevet et økonomisk meltdown og det giver bekymring ved afdelingen i forhold 
til hvordan opgaverne vil blive løst.  
 
Filosofi og idéhistorie: 
Det går godt pt. på afdelingen. Der er mange spændende ting i gang. Der er 
kommet ny afdelingsleder som er dygtig og som formår at skabe en tiltrængt 
kultur.  
 
Global studies: 
Har stor fokus på bæredygtighed. Derudover afventes nye stillinger. 
 
Antropologi: 
Det er meget fokus arbejdstidsregnskabet - mange føler at de arbejder mere end 
arbejdstidsregnskabet viser 
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Det blev besluttet at dette punkt medtages på alle møder fremover.  
 

Evt.  Intet at tilføje  

   

 


