
 
 

Side 1 af 3 
 

 

Referat af Institutrådsmøde for IME  

Den 11. november 2015 kl. 8.30-09.50 

Lokale 6, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg 
 
Til stede: Niels Vestergaard, Tove Brink, Arne Feddersen, Lars Ravn-Jonsen, Tommy Søndergaard Poulsen, 
Lise Abrahamsen, Martin Lindhardt, Ulla H. Oehlenschläger, Bianca Bonne Nielsen, Kathrine Roaldsdatter 
Fink, Jan Mølgaard Roager, Bente Nielsen (referent) 
 
Åbne punkter 
 
1. Godkendelse af dagsorden v. Niels 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Niels  
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 
3. Opfølgning fra sidste møde v. Niels  
I forbindelse med at Factum Books, beliggende på Aalborg Universitet Esbjerg, er lukket, orienterede Lars 
om, at der er indkaldt til et møde med Bjarne Kay i uge 48. Studenterboghandlen i Odense har mulighed for 
at bistå med bøger, hvor der opnås 10 % rabat, og som vil blive leveret til biblioteket på SDU i Esbjerg. 
Såfremt de studerende har yderligere ønsker, f.eks. indbindingsfaciliteter eller mulighed for at købe kon-
torartikler, bedes de kontakte Lars eller Lise. Lise vil forespørge på mødet, om boglisterne kan blive opdate-
ret online på studenterboghandlens hjemmeside. 
 
4. Arbejds- og studiemiljø v. Niels for medarbejderne og Lars for studerende 
APV’en for instituttet blev afsluttet den 10. november 2015. Svarprocenten for instituttet ligger et sted 
mellem 70 og 80 %. På næste institutrådsmøde tages resultaterne fra APV’en op som et selvstændigt punkt.  
 
Lars havde ikke yderligere nyt for de studerendes vedkommende. 
 
5. Tema: Byggeprocessen for campus Esbjerg v. Lars  
Lars orienterede om, at byggeriet nu er i brugerinddragelsesfasen. Der blev afholdt møde den 11. august 
2015 med et arkitektfirma, Byggestyrelsen, SDU’s byggeteknikere og brugerudvalget. Herefter blev der 
foretaget ekskursioner til UC College Århus og SDU Kolding.  
 
Møderne blev derpå udskudt i 2 måneder, da det skulle afklares, hvilke fælles faciliteter SDU og UC Syd 
kunne blive enige om at anvende.  
 
Der blev afholdt endnu et møde den 26. oktober om læringslandskaber, omfattende en ekskursion til SDU 
Odense’s bygning 44 og den nye TEK-bygning. Der blev afholdt møde den 2/11 om café, fredagsbar og 
køkkenfaciliteter. Den 23/11 vil der blive præsenteret 2 skitseoplæg. Den 7/12 skal skitseforslaget godken-
des på et byggemøde.  
 
Udflytningen er nu planlagt til sommeren 2018. 
 
Det er under byggemøderne aftalt, at SDU bruger UC Syd’s køkken, men SDU skal selv have et lokale 
(kantine), hvor medarbejderne kan spise. Det er ikke afklaret, hvorvidt biblioteket skal være fællesområde. 
SDU skal dog have et bibliotek med selvstændig bogsamling og studiepladser, og kan evt. indgå i fællesom-
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rådet. Det er ikke afklaret, om betjentene skal have selvstændige faciliteter. Fælles IT-faciliteter er heller 
ikke afklaret. UC Syd har 4 auditorier, som SDU kan anvende.  
 
SDU på Niels Bohrs Vej i Esbjerg råder i dag over 8.400 m². Den nye bygning vil rumme 7.900 m². Kvadrat-
meterne i den nye bygning går dermed til kontorer, undervisningslokaler og studiemiljøer. 
 
De færre kvadratmeter betyder også, at der skal tænkes muligheder ind for at anvende lokaler til flere 
formål. F.eks. kantine/fredagsbar/studiemiljøer i samme lokale.  
 
Der er lagt op til, at UC Syd og SDU skal have hver deres fredagsbar, men at man som studerende kan 
besøge hinandens fredagsbar. 
 
Medarbejderne har generelt ytret ønske om et-mandskontorer. Da kvadratmeterne bliver færre, kan der 
dog blive tale om, at f.eks. ph.d.’ere, postdoc’er og sekretærer mv. skal sidde på 2- eller 3-mandskontorer.  
 
Lars nævnte, at der i udgangspunktet vil være de samme møderum som vi har nu, men hvis der etableres 
tremandskontorer, vil der blive flere møderum.  
 
Lise mente, at flerrumskontorer kunne gå ud over arbejdsmiljøet og trivslen, da folk har ønske om et-
mandskontorer. Medarbejderne har brug for at kunne koncentrere sig og kan tillige arbejde hjemme. Dette 
vil også gå ud over de studerendes muligheder for at træffe forskerne.  
 
Bente anbefalede, at der i givet fald tænkes fleksibilitet ind i flerrumskontorerne med mulighed for, at 
forskellige stillingskategorier kan få gavn af hinanden på flerrumskontorerne og på fleksible tidspunkter.  
 
Tove udtrykte bekymring over læringslandskaberne og anbefalede et besøg på VUC Haderslev. 
 
Det blev foreslået, at der holdes et stormøde med medarbejderne og de studerende omkring byggeriet. 
Niels kontakter Birgit Jahn omkring en høringsrunde.  
 
6. Fakultetets strategi 2015-2020, herunder status for studienævnene v. Niels 
Fakultetet har nu gennemgået forskningsmiljøerne. Dette har resulteret i nedlæggelse af 2 institutter, 
hvorefter der nu er 6 institutter tilbage på fakultetet. Instituttet har i forbindelse med processen modtaget 
6 medarbejdere fra campus Slagelse, som indgår i forskningsgruppen ”Markets, Organization and Behavi-
or”. Medarbejderne indgår i Sport og event gruppen. Uddannelsen ”Sport og Event” udbydes både i Slagel-
se og Esbjerg. De 6 medarbejderne har stadig kontorer på campus Slagelse.  
 
Instituttet skal nu udpege en uddannelsesleder, som vil indgå i lederforum og i fakultetets uddannelsesko-
mite. Komiteens primære opgave er at finde udviklingstiltag til nye undervisningsformer samt at finde ud 
af, om Fakultetet har det rette udbud af uddannelser. For øjeblikket er der 3 studienævn, hvilket forventes 
fortsat i 2016. Der er et ønske om at slå de erhvervsøkonomiske studienævn sammen fra de forskellige 
campusser, således at der fremover kun bliver 2 studienævn på fakultetet: et for HA og et for cand.merc. 
 
Instituttet går ind for, at der er én uddannelsesleder på tværs af de eksisterende tre studienævn i Esbjerg. 
Denne deltager i møderne i Odense.  
 
I uddannelseskomiteen skal der sidde 3 studerende, som skal vælges blandt studienævnsmedlemmerne fra 
alle studienævnene. Komiteen vil også indeholde undervisere. Der afholdes 8 møder om året, fortrinsvis i 
Odense; dog skal minimum et af disse afholdes uden for Odense.  



 
 

Side 3 af 3 
 

 
Alle institutter skal inden for 4-5 måneder redegøre for, hvad instituttet vil lave af særlige strategiske tiltag 
inden for forskning, viden, uddannelse og over for omverdenen. Instituttet skal selv finansiere tiltagene, 
men der vil også kunne søges fra en central pulje på fakultetet fra 2017. Det betyder, at instituttet skal 
specificere 1-2 strategiske mål inden for de 4 nævnte områder.  
 
På Lederforum den 12. november 2015 fremlægger Niels en procesplan for, hvorledes processen omkring 
navngivning af de strategiske mål skal foregå. I forbindelse med strategimål inden for uddannelse vil 
studielederne blive bedt om at komme med forslag til tiltag, og i forbindelse med strategimål over for 
omverdenen vil bl.a. Lars Vad fra SDU Erhverv blive anmodet om forslag til bidrag. I denne proces vil vi 
skulle prioritere tiltagene.  
 
Der er startet en ny idrætsuddannelse op i Esbjerg inden for SUND. Uddannelsen er en profil fra Odense. 
Niels forestiller sig et samarbejde mellem IME og SUND omkring undervisning, bl.a. inden for management. 
 
7. Eventuelt 
Der er ansat en ny medarbejder til SDU Erhverv: Lars Vad, hvis funktion er at fungere som formidler mellem 
de studerende og virksomhederne. Lars’ opgave bliver at etablere samarbejder både omkring erhvervsprak-
tik og job til de studerende. Han er inviteret til et institutmøde den 2. december 2015.  
 
På et kommende institutrådsmøde gennemgås status fra studienævnene omkring anvendelse af eksterne 
foredragsholdere i undervisningen. 
 
 
Lukkede punkter 
Ingen. 
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