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Referat af Institutrådsmøde for IME 

Den 11. november 2016 kl. 10-11.30 

Mødelokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg 

 

 
Til stede: Niels Vestergaard, Lars Ravn-Jonsen, Tommy Søndergaard Poulsen, Ulla H. Oehlenschläger 
(referent), Dan Mølgaard Roager, Tove Brink, Kathrine Roaldsdatter Fink, Martin Lindhardt 
Fraværende med afbud: Bente Nielsen, Lise Abrahamsen, Arne Feddersen 
Fraværende uden afbud: Bianca Bonne Nielsen 

 

 

Åbne punkter 

 

1. Godkendelse af dagsorden v. Niels 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels (bilag vedlagt) 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Synliggørelse af uddannelser og forskning på de sociale medier v. Niels 
Vi skal være mere synlige på evt. snapchat Instagram, Twitter og Facebook. Clara Feldmann er ansat til at 
hjælpe med at gøre os synlig både mht. forskning og studerende. De studerende i Institutrådet synes ikke, 
vi kan kaste for mange penge i sådan et projekt – de mener også, at de sociale medier har stor betydning. 
Uddannelse skal rammes gennem Facebook, på busser eller banner. Facebook er god til at ramme 
studerende i Syd- og Sønderjylland. De studerende mente også, at man ikke skal satse på for mange steder 
måske kun 2 tiltag. Booste opslag på Facebook vil også være en billig måde at rammer studerende på. Blog 
kan også være en idé. MERE gruppen har en blog som nu også er på Facebook. SDU Campus Esbjerg har en 
Facebook gruppe som primært er for studerende og ikke forskning – Ane Line bestyrer den. Forslag fra de 
studerende hvis man lægger video op, så vil det være en god idé den er tekstet – lyd hører man ikke så 
meget. Forslag om Facebookside for hver kandidatuddannelse – rettet på nuværende og tidligere 
studerende. 
 
Forskning Instagram og Facebook kunne være en god idé – Twitter skal overvejes, om det vil være en godes 
idé. Tekst på Twitter skal ikke være for lang – Blog kan bruges, hvis man vil have meget tekst. 
 
Instituttet afsætter ressourcer til formålet. 
 
4. HA Energy Management uddannelsen v. Niels 
Materiale sendt frem til dekanatet som synes det er en god idé med uddannelse indenfor dette område. 
Beregning om udgifter er foretaget. Markedsanalyse – Stakeholder møde afholdt 2/11 2016. Notat ligger 
fra virksomhederne/deltagerne – materialet sendes af sted til dekanatet. Tommy gennemgik det 
medsendte materiale. Der satses på studiestart 1. september 2017. 
 
5. Arbejdsmiljø v. Niels 
Oliver og Knud, som er med i arbejdsmiljøgruppen, har møder med yngre forskere på instituttet. De er 
måske mere påvirket af usikkerhed. Der gennemføres MUS-samtaler på instituttet nu, hvor der vil blive 
snakket om arbejdsmiljø. Der samles op, når alle har været igennem. Vi bliver i Esbjerg er der meldt ud, så 
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hvis vi alle spiller med, så skulle vi kunne være her i mange år frem. Det skulle gerne være en ting, der giver 
ro. 
 
6. Ny studienævnsstruktur v. Lars 
De studerende har opstillet kandidater til valget – dog er der ingen fra Miljø, der er opstillet. Vedrørende 
møderne, kan det ikke loves at møderne holdes som videomøder, derfor kan det være mindre attraktivt for 
studerende i byerne. Store dele af studieledernes ansvar ligges ud til institutterne. På instituttet skal der 
også være et campusorgan. Administrativ support er endnu ikke fastlagt – der vil fortsat være lokal 
studienævnssekretær. Instituttet skal selv organisere de studerendes inddragelse i forhold til 
undervisning/uddannelse ved afholdelse af møder. 
 
7. Eventuelt 
Valg til Institutrådet for instituttet – hvis der ikke er 3 studerende, der stiller op, skal de spørges, om der 
ikke nogen, der vil. Vil være bedst, hvis der er en studerende fra hver – Sociologi, Miljø og HA. 
På TAP-siden er der fredsvalg – Lise Abrahamsen, Irene Nygaard og Judith Parus er valgt. Bente Nielsen og 
Ulla H. Oehlenschläger er suppleanter. 
På VIP-siden er der også fredsvalg – Iver Poulsen, Yingkui Yang, Claus Drejer, Klaus Levinsen, Maarten Punt 
er valgt. Jens Fyhn er suppleant. 
 
Lukkede punkter 

Ingen. 


