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Punkter til drøftelser:

1. Godkendelse af referat og
dagsorden

a.

Kommentarer til og godkendelse af referat fra
SU-møde den 18. maj 2020

b.

Kommentarer til og godkendelse af dagsorden til
dagens møde.

Referat og dagsorden blev godkendt uden kommentarer.

2. Bordet rund
v. alle

Gensidig orientering: siden sidste møde
Fokus på samarbejde under den ekstraordinære
situation forårsaget af coronavirus.
RLL: De fleste medarbejdere i KI-IRSfællessekretariat møder nu fysisk ind med stor glæde
over at være tilbage. KI-IRS-fællessekretariat har
planlagt afholdelse af et personaleseminar før sommerferien, der skal fokusere på den læring omkring
arbejdsformer, som coronakrisen har givet, så man
kan bringe de gode erfaringer med videre på den
anden side af krisen.
BHK: De medarbejdere, som er vendt tilbage, er glade for at være tilbage. BHK opfordrer sine medlemmer til at have dialog med deres respektive chefer
omkring hvordan man vender tilbage, så man ikke
bare vender tilbage; men så man vender tilbage og
gør brug af de ting, der virkede godt under nedlukningen.
UH: IMM er tilbage på WP med næsten fuld kraft. Der
er stor tilfredshed og det fungerer rigtig fint.
Der har netop være afholdt møde med arbejdsmiljøgruppen for at følge op på implementering af forholdsreglerne ved genåbningen, og der var positive
tilbagemeldinger hele vejen rundt. Laboratorierne
giver ikke problemer. Der hvor hverdagen er mest
forandret er på de fælles opholdsarealer, fx de små
tekøkkener, samt ifm. afvikling af pauser. Men det går
fint. Folk spreder pauserne over et større tidsrum.
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Der tages særligt hensyn til medarbejdere i risikogruppen, som har fleksibilitet til at arbejde hjemme.
Gravide indregnes, ud fra et forsigtighedsprincip, i
risikogruppen.
SSP: IP har fortsat stor gavn af institutmøder til dialog
om situationen. Det er lige nu cirka 50:50 om instituttets medarbejdere ønsker at vende tilbage på kontoret, og der har fra ledelsen været lagt op til fleksibilitet
frem til sommerferien i første omgang. Nu skal undervisningen efter sommerferien planlægges. CBS og
andre institutioner har allerede meldt ud, at efterårets
undervisning afvikles online. Det ville være godt med
en tilsvarende afklaring og udmelding fra SDU før
sommerferien, så både undervisere og studerende
ved, hvad de kan forvente at vende tilbage til efter
sommerferien.
MM kommenterede hertil, at der lige nu arbejdes på
en samlet afklaring af efterårets undervisning. På
nuværende tidspunkt kan man sige, at det som udgangspunkt aldrig vil være forkert at afholde efterårets undervisning online. Derudover ved vi nu, at
man har de lokaler til rådighed, som i forvejen var
booket, men der skal formentlig opretholdes større
afstand end før. Derfor kan en mulig løsning blive, at
al forelæsningsaktivitet afholdes online, så de store
auditorier frigøres til andre typer undervisning. Supportfunktionen til onlineundervisning forsøges så vidt
muligt opretholdt.
ASH spurgte opfølgende, om vi på nuværende tidspunkt er sikre på, at de nuværende forholdsregler
med afstand bibeholdes efter sommerferien.
MM svarede, at man ikke ved noget med sikkerhed,
men at man er nødt til at planlægger med de afstandskrav vi kender lige nu, og hvis der ikke er
samme afstandskrav til efteråret, kan man så overveje at revurdere til den tid.
KOK tilføjede, at KI støtter en omlægning af efterårets
undervisning til onlineundervisning, da det vil give en
bedre sikkerhed for undervisningens afvikling – også
hvis der kommer en 2. runde med opblomstring af
coronavirus til efteråret.
AHS: IP’s fysiske indretning, med flermandskontorer
og smalle gange, har været en udfordring ift. genåb-
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ningen af IP’s kontorer, og flere vælger derfor at arbejde hjemmefra. Desuden udtrykker AHS en smule
bekymring ift. undervisernes trivsel ved udsigten til
onlineundervisning hele efteråret.
KOK: Lige nu fylder de ph.d.-studerende og deres
evt. forsinkelse rigtig meget. De skal håndteres caseby-case. Indtil videre opfordrer KI til at man forsøger
at omlægge projekterne så vidt det er muligt for at
reducere forsinkelsen.
KI’s arbejdsmiljøgruppe har planlagt runderinger på
WP-matriklen.
MG: I forhold til de andre institutters beskrivelse af
genåbning, ser det anderledes ud på SIF i København. SIF føler sig en smule overset, idet man stadig
afventer afklaring af, hvornår kontorerne kan genåbnes. Det omkringliggende samfund genåbner og man
kan gå i fitnesscenter eller i svømmehallen, men ikke
på kontoret. Det virker lidt usammenhængende, og
mange medarbejdere spørger hvad der skal ske og
hvornår de kan møde ind på kontoret.
JC: Undervisning foretages fortsat online hjemmefra.
Det fysiske aspekt af undervisningen mangler virkelig
for mange studerende. En muligheder for at bringe
det fysiske aspekt tilbage for de studerende kun måske være at præsentere præparater ved stationer i et
stort lokale og så sluse studerende ind forbi i forsvarlige gruppestørrelser.
Donationsordningen har været på standby siden nedlukning og det vil den fortsat være et stykke tid endnu, da alle fire cuvetter er fyldt op. Der kan muligvis
åbnes op efter sommerferien.
JBN: IST’s laboratoriefunktionerne har kørt et stykke
tid, og medarbejderne er glade for at være tilbage.
Der har været udført arbejdsmiljørunderinger, hvor
man har tilset, at genåbningen foregår fornuftigt.
BDS: Genåbningen er gået godt og laboratorierne
fungerer igen. De bekymringer om rengøringsstandarden og hygiejnisk adfærd, som blev nævnt
forud for genåbningen, har ikke været et problem
efterfølgende.
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MM: Studiestarten bliver anderledes i år: ingen fællestransport, ingen overnatning. Det gør, at der fra
fakultetets side er øget opmærksomhed på socialisering af nye studerende.
Årsfesten afholdes heller ikke fysisk i år.
Dimissioner foregår ligeledes online i den kommende
tid.
Dekan: Der har været en del usikkerhed om, hvordan
universitetets og de enkelte fakulteters økonomi vil
blive påvirket af coronakrisen. Det er endnu for tidligt
at sige noget endeligt om dette, men indtil videre ser
det for SUNDs vedkommende ikke ud til, at coronakrisen får helt så stor en påvirkning som hidtil antaget.
Spørgsmålet er så dernæst, hvordan det kommer til
at se ud på et aggregeret niveau for hele SDU, og
hvor meget de enkelte kar er forbundet, når det samlede budget skal gøres op. Det er endnu for tidligt at
sige mere om. På SUND er det især den store indsats
med at omlægge uddannelserne til online undervisning og eksamination, der ser ud til at bære frugt ved
at der ikke ser ud til at blive et stort problem med
denne sommers færdiggørelser. Der skal lyde en stor
tak til alle involverede, som har ydet en store og imponerende indsats i løbet af de seneste måneder for
at få omlægningen til at fungere.
3. Evt.

Ole Skøtt
Formand

Ingen bemærkninger.

Birgitte Damby Sørensen
Næstformand
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