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Referat af Institutrådsmøde for IME  

den 25. marts 2014 kl. 12.00-13.30 

Lokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg 
 
Til stede: Eva Roth (ER), Tove Brink (TB), Arne Feddersen (AF), Lars Ravn-Jonsen (LRJ), Lise Abrahamsen 
(LAB), Güney Akdogan (GA), Ulla H. Oehlenschläger (UHO), Anders Leander Haahr Vaben (observatør), Mar-
tin Lindhardt (observatør), Mathias Laurits Mathiasen, Bente Nielsen (BN) (referent) 
 
Fraværende: Tommy Søndergaard Poulsen, Chris Bay 
 
Åbne punkter 
 
1. Godkendelse af dagsorden v. Eva 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde v. Eva  
Referatet fra sidste møde blev godkendt. BN kontakter Chris Bay. 
 
 
3. Arbejds- og studiemiljø v. Eva for medarbejderne og Lars for studerende 
LRJ orienterede om arbejds- og studiemiljøet. Køkkenet er blevet etableret og fungerer tilfredsstillende. 
Dog ville det være ønskværdigt med et bord, en klud, børste og opvaskemiddel.  
 
Der er igangsat en proces, hvor et brugerudvalg skal etableres. Brugerudvalget består af studenterrepræ-
sentanter fra det aktive studentermiljø samt relevante ansatte fra Studieservice, It-service og Teknisk ser-
vice, se link til Brugerudvalget. Campussekretæren skaffer studerende, som skal sidde i udvalget og lægger 
informationer på Facebook. Der mangler en studenterrepræsentant for HA. Det aftaltes, at GA på Facebook 
opfordrer de studerende på HA til at melde sig.  
 
LRJ har videregivet i uddannelsesberetningen, at det fysiske miljø på campus ikke er optimalt. Der mangler 
volumen af studerende, forsknings- og undervisningsmiljøet bør være samlet i én bygning, og der mangler 
inspirerende kunst.  
 
Eva orienterede om arbejdsmiljøforholdene på IME. I henhold til den reviderede tidsplan for APV på sam-
fundsvidenskab udsendes APV for IME omhandlende det psykiske arbejdsmiljø fredag den 25. april.  
 
APV undersøgelser foregår jævnligt. Efter undersøgelsen er gennemført, behandler A- og B-siden de udfyld-
te spørgeskemaer. Konklusionerne udsendes derefter til alle på instituttet. Der udarbejdes en redegørelse, 
og forholdene diskuteres på et institutmøde. Herefter udarbejdes en plan.  
 
Den 17. marts 2014 sendte ER en mail til instituttets medarbejdere omkring instituttets økonomi og konse-
kvenserne heraf. TB gjorde opmærksom på, at det var ønskværdigt, at der var blevet holdt et ekstraordi-
nært møde i stedet for eller i tilknytning hertil, da rygterne om den økonomiske situation stammede tilbage 
fra den 7. marts. ER svarede, at hun havde valgt at udarbejde en skriftlig redegørelse i stedet for at vente til 
den 8. april, hvor der afholdes institutmøde. 
 
 
 

http://sdu.dk/Om_SDU/Byerne/Esbjerg/brugerudvalget
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4. Instituttets økonomi v. Eva 
ER redegjorde for instituttets økonomi. Økonomien volder ikke problemer i 2014, men i 2015 kan der blive 
et problem med hensyn til arbejdsbyrden for den enkelte, da der ikke vil ske en udvidelse af medarbejder-
staben.  
 
ER havde forventet 3 år med stigende STÅ-indtægter. STÅ-indtægter udbetales med 1 ½ års forsinkelse, så 
indtægterne fra sociologiuddannelsen afspejler dette. Det viser sig imidlertid, at omlægningen af ståind-
tægterne vil påvirke IME. Fra 2015 vil instituttet således ikke modtage STÅ-indtægter fra udenlandske ud-
vekslingsstuderende. ER har bedt fakultetet gennemgå konsekvenserne specielt for campus Esbjerg og 
campus Sønderborg.  
 
I næste uge udkommer kvalitetsudvalgets rapport. Regeringens målsætning har været, at 25 % af en årgang 
skulle have en højere videregående uddannelse. Det er mere end opfyldt. I den nye rapport er en dimensi-
onering af optaget til de videregående uddannelser. Vi kan således se frem til ændrede optagelsesbetingel-
ser.  
 
Der skal ske en reduktion i de faste lønudgifter på IME på ½ mio. kr. i år 2014, og 1 ½ mio. i 2015 og 2016 
henholdsvis. Dette betyder, at stillinger for medarbejdere, der fratræder ved naturlig afgang, ikke vil blive 
genbesat. Derimod kan der ved nye eksterne projekter muligvis projektansættes.  Der er igangsat en ud-
redning af forbrug på uddannelserne for at klarlægge, om der er mulighed for rationalisering. Kan man 
f.eks. anvende ældre studerende til undervisning, eksamensformerne kan blive ændret, etc.  
 
 
5. Orientering om arbejde med uddannelsesberetning v. studielederne 
LRJ orienterede kort om uddannelsesberetningen, som indeholder 8 delpolitikker. 
Formålet med beretningen er at udarbejde en kvalitetssikring af uddannelserne. I stedet for at SDU skal 
søge om akkreditering for hver uddannelse, søges nu en institutionsakkreditering. 
 
 
6. Rektormidler v. Eva 
Rektor har tildelt udviklingsmidler til campusser uden for Odense. Esbjerg campus har fået bevilget 4 mio. 
kr., og disse midler er nu frigivet. Midlerne fordeles med 2 mio. kr. til samfundsvidenskab og 2 mio. kr. til 
sundhedsvidenskab. De 2 mio. kr. på samfundsvidenskab knyttes til energi og professionsforskning.  
”Grøn energi” styrkes med en adjunktstilling. På professionsforskningsområdet (sociologi) ansættes en ad-
junkt, en lektor og en ph.d.  
 
Instituttet har i dag 6-7 flere medarbejdere end for 3 år siden.  
 
 
7. Principper for studiestart v. Lars 
Studiestart må ikke have fokus på alkohol. Studiestart foregår i år den 27. og 28. august med efterfølgende 
hyttetur på Fanø fra fredag til lørdag. Tutorer vil komme på kursus den 10. maj, og lejrchefen kommer på 
kursus den 29. april.  
 
ER har godkendt fortsættelse af mentorordningen for alle studierne. Formålet med mentorordningen er at 
opnå et fald i frafald af studerende.   
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8. Eventuelt 
Det skal meddeles på Intranettet, hvor listen over pårørende befinder sig.  
I referatet af sidste møde stod, at der udsendes mail om ressourcetildeling i februar. I stedet for en mail, er 
sagen blevet behandlet på et institutmøde. 10 medarbejdere er således i gang med at afprøve det nye elek-
troniske norm-opgørelsessystem. 
 
 
 
Lukkede punkter 
 
9. Redegørelse for ressourcesagen 
 
 
 
2. maj 2014/ER/BNN 
 


