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1. Velkomst

Møde i SDU´s Fællesrepræsentantskab (FR)
Tirsdag d. 29. oktober 2019, kl. 14.00 – 17.00
Rektors Mødelokale
Formand Lykke Friis (LF),
Fra Fællesrepræsentantskabet: Bent Agerholm (næstformand) (BA), Birthe Friis Mortensen (BFM), Bo Stærmose
(BS), Erland Porsmose (EP), Lars Bonderup Bjørn (LB), Peter Cederfeld (PC), Rikke Vestergaard (RV), Jacob Fredgaard (observatør – deltog efter kl. 16.00) (JF)
Fra universitetet: rektor Henrik Dam (HOD), prorektor Bjarne
G. Sørensen (BGS), universitetsdirektør Thomas B. Vind
(TBV), sekretariatschef Jørgen Schou (JS)

29. oktober 2019

lasmo
lasmo@sdu.dk
T 65504850
M 93507300

Kim Brixen, Peter Rahbæk Juel, Anne Katrine Aarup (observatør)
Lasse Mortensen

•
•

Formanden bød velkommen og gennemgik kort dagsordenen for mødet.
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat fra møde i
Fællesrepræsentantskabet d. 10.
sep. 2018

•

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Nyt fra SDU´s bestyrelse

•

HOD redegjorde for det seneste års medlemsændringer i SDU´s bestyrelse –
herunder FR´s rolle med hensyn til udpegning af syv medlemmer til udpegningsorganet.
FR kvitterede for redegørelsen og drøftede kommende udpegninger til bestyrelsen.
• Der udarbejdes tidsplaner for kommende udpegninger til bestyrelsen i løbet
af foråret 2020.
• Næste gang, der forventes at skulle udpeges eksterne medlemmer til bestyrelsen, vil være i foråret 2022.

•
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4. Aktuelle sager

•

FR anmodede om, at bestyrelsen i god tid forinden næste udpegning udarbejder
en kompetenceprofil til brug for udpegningen af nye medlemmer. HOD vil viderebringe anmodningen til bestyrelsesformanden.

•

HOD redegjorde kort for de økonomiske konsekvenser af regeringens forslag til
finanslov, herunder bortfald af omprioriteringsbidraget samt et evt. bortfald af det
forhøjede taxameter på takst 1.
FR kvitterede for redegørelsen og drøftede forventningerne til finanslovsforhandlingerne samt de konkrete økonomiske konsekvenser for SDU.

•

5. Vores Verdensmål

•

Rektor præsenterede SDU´s ambition fsva. FN´s Verdensmål og anmodede FR
om at drøfte følgende tre forhold:
•

Uddannelser og verdensmålene
Hvordan får vi verdensmålsperspektiver integreret i uddannelserne og dermed sikrer, at SDU leverer kandidater med et indgående kendskab til bæredygtighedsproblematikkerne?

•

Partnerskaber og verdensmålene
Hvilke partnerskaber vil det være opportunt at etablere i arbejdet med verdensmålene? Det gælder såvel internationale, nationale som lokale partnerskaber. Hvad skal de benytte til og hvilke potentialer er der heri?

•

Kommunikation og verdensmålene
Hvorledes kan ekstern og intern kommunikation tilrettelægges, så der sikres momentum og fortsat
synlighed af universitetets arbejde med verdensmålene?

•

FR kvitterede for præsentationen og tog en samlet drøftelse af de opstillede
spørgsmål. Drøftelsen resulterede i følgende forslag:
• I et kommunikationsperspektiv bør der opstilles en række konkrete målsætninger med en kort horisont, som er lettere at ”oversætte” og derved kan bruges til at motivere til handling.
• Området er oplagt ift. samarbejde mellem SDU og erhvervsliv – bl.a. kunne
forskere og studerende medvirke til at kvalificere erhvervslivets tiltag på området.
• Det blev foreslået at samarbejde med UC SYD om forskning inden for den
tidlige indsats på børneområdet, der kan medvirke til at mindske uligheden
(mål 10).
• SDU bør bidrage til diskussionen om, hvordan de udfordringer, verdensmålene peger mod, kan italesættes.
•

Dels kan et meget ”katastroferettet” sprog skabe apati i stedet for handling og dels skal man
være meget præcise ift. at pege på de reelle årsager til forskellige problemer, i stedet for kun
at pege problemerne selv – der tales f.eks. meget om risikoen for flygtningestrømme, men
meget lidt om, hvorfor de kommer.

•

SDU bør være mere præcis omkring, hvad der menes med ”all-in”, så der
ikke bare bliver tale om et ”add-on” til eksisterende indsatser.
•

F.eks. kunne SDU lægge sig fast på 3-4 mål, der kan fungere som fyrtårne og bruges til at
”oversætte” sprog og handlinger.

Side 2

•
•

For at få vægt i kommunikationen er det nødvendigt at ”feje for egen dør”
først – f.eks. inden for ligestilling.
SDU bør i relation til kommunikationen overveje, hvem man vil kommunikere
til.
•

Handler det om at åbne op for partnerskaber/netværk bør man vælge enkelte mål ud, som
man er særligt stærke på.

•

Kommunikationsmæssigt ville det være relevant at få ”oversat” de sammenhænge og modsatrettede effekter, der er mellem mange af målene.
•

F.eks. kan udviklingen på robotområdet, der kan løse nogle af udfordringerne, måske skabe
øget arbejdsløshed.

•

6. Evt.

•
•

Det ville være relevant at tænke internationalisering og kobling til erhvervslivet ind i f.eks. filosofikum-delen.

Formanden takkede for et godt møde og kvitterede for formen med korte statuspunkter og en større, konkret drøftelse.
Mødet sluttede kl. 16.24.

Med venlig hilsen

Formand
Lykke Friis
Sekretær
Lasse Mortensen
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