
 
 
 
 
 
 
Referat af møde i SUNDs Ligestillingsråd den 6. juni 2014.  
 
Følgende medlemmer var til stede:  
Kim Brixen (KB), Marianne Andersen (MA), Charlotte B Andersen (CA),  Jesper B Møller (JM), 
Mette E Andersen (MEA), Olaf Svenningsen (OS), Pernille B Lærkegaard Hansen (PLH), Rikke 
Leth-Larsen (RL) 
Afbud fra Mette Sørensen (MS), Ewa Roos (ER), Kirsten Kyvik (KK) 
Ordstyrer: Pernille B. Lærkegaard Hansen 
Referent: Rikke Leth-Larsen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Meddelelser fra SDU’s ligestillingsudvalg v/ Pernille B Lærkegaard Hansen 
3. Oplæg til workshop, der kan øge bevidstheden om udfordringer i relation til ligestilling. 

Erfaringer fra Sverige. v/ Olaf Svenningsen  
4. Oplæg til talentudvikling i kombinationsstillinger v/ Mette E Andersen og Marianne 

Andersen 
5. Bidrag til Nyhedsbrev - ligestillingshistorien. Hvem skriver? 
6. Evt.  

Ad pkt. 1:Godkendelse af dagsorden og referat 
Godkendt 
Ad pkt. 2: Meddelelser fra SDU’s ligestillingsudvalg 
Rektor på besøg – fortalte om erfaringer fra KU, bl.a. åbne opslag. Desuden nævnte han 
muligheden for at lægge yderligere vægt på personlige kompetencer ved nyansættelser samt 
ledelsesmæssigt ansvar for ligestillingen på SDU. RLL og PBL ser på muligheden for 
personlighedstests i forb. med ansættelsessamtaler på SUND. 
17/9-2014 inviteres SUND’s ligestillingsråd med til møde om mangfoldighed. 
Systematisk kompetence-udvikling for SDU blev præsenteret. 
Ad pkt. 3:Oplæg til workshop, der kan øge bevidstheden om udfordringer i relation til ligestilling. 
Erfaringer fra Sverige.  
OS vil til næste gang præsentere eksempler på cases og mulige foredragsholdere relevant for 
karriereudvikling/planlægning af workshop/personlighedsudvikling/ansættelsesudvalg. De bedste 
forslag udvælges til præsentation for institutledere og dekan samt øvrige ligestillingsråd. 
Ad pkt. 4: Oplæg til talentudvikling i kombinationsstillinger 
Udfordringer blev præsenteret og konkrete forslag til ændringer diskuteret. 
Forslag om studenterhjælp under/efter barsel blev fremsat af KB. Der laves et økonomisk overslag 
som præsenteres ved næste møde.  
Fokus på at de gode eksempler skal trækkes frem. 
Ad pkt 5: Bidrag til Nyhedsbrev - ligestillingshistorien 
MEA og MA skriver kort om udfordringerne ved kombinationsstillinger i relation til ligestilling. 
Ad pkt 6: Evt. 
En hjemmeside etableres af Torsten Bo Hansen. 
På baggrund af diskussion formuleres konkrete forslag til forbedringer af ligestilling. Disse forslag 
forelægges rådet ved næste møde hvorefter de præsenteres for dekanen (RLL og PBL) 
 
Næste møde er 26. sept. 2014. 14-16.  
Er der ikke kommentarer/indsigelser til referat inden 24/6-14, betragtes det som godkendt. 

 
 


