Referat af Institutrådsmøde for IME
den 9. december 2014 kl. 12.00-13.30
Lokale 2, Niels Bohrs Vej 9, Esbjerg
Til stede: Niels Vestergaard (NV), Tove Brink (TB), Arne Feddersen (AF), Lars Ravn-Jonsen (LRJ), Tommy
Søndergaard Poulsen (TSP), Lise Abrahamsen (LA), Martin Lindhardt (ML) Ulla H. Oehlenschläger (UHO),
Mathias Laurits Mathiasen (MLM), Bente Nielsen (BN) (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. Arbejds- og studiemiljø v. Niels for medarbejderne og Lars for studerende
NV orienterede om, at kaffemødet har været praktiseret hver onsdag i et stykke tid. Der var positive tilbagemeldinger hertil. NV udtalte, at onsdagsmøderne forhåbentlig også kan være medvirkende til forebyggelse af begyndende stresstegn og usikkerheder i forbindelse med strategiprocessen.
På sidste institutrådsmøde blev det besluttet, at man skulle give personer, som følte sig udsat for mobning,
mulighed for at anmelde dette anonymt i TSP’s dueslag. Hverken NV eller TSP har modtaget anonyme breve.
UHO uddelte oversigt over sygefraværet på instituttet i 2014. Sygefraværet lå på 2,3 ca. dag om året pr.
medarbejder i 2013, og fraværet er i samme størrelsesorden i 2014.
Arbejdsmiljøgruppen består fra nytår af NV og Knud Sinding. 1 gang om året foretages en arbejdsmiljøundersøgelse, enten af instituttet, fakultetet eller SDU. Arbejdsmiljøgruppen kan evt. lave mere specifikke
spørgsmål.
Det aftaltes, at vi ikke p.t. kan gøre noget i forbindelse med mobningen og må afvente tilbagemeldinger fra
de næste APV’er, som foretages.
LRJ har talt med campussekretæren. Der er så småt ved at være gang i brugerudvalget. Der er ikke tilbagemeldinger fra de studerende. Det aftaltes, at LRJ holder øje med referaterne fra brugerudvalget, og tager
evt. ting op i den forbindelse. Det aftaltes, at LJR skriver til brugerudvalget og beder om en status for anskaffelse af udendørsmøbler for medarbejderne. På Niels Bohrs Vej 10 fungerer det fint med udendørsmøblerne.

4. Opfølgning fra sidste møde v. Niels
MLM nævnte, at ingen studerende har meldt sig til institutrådet. Han stiller ikke selv op, da han er færdig
med sit studie på Sociologi og kulturanalyse til sommer.
Det aftaltes, at NV sammen med studielederne sørger for at finde 3 studerende til institutrådet, som repræsenterer de tre studier, evt. repræsenterende både bachelor- og kandidatstuderende.
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Institutrådets kommentarer til de personalepolitiske retningslinjer er sendt videre i systemet.
Som aftalt på sidste møde har NV sendt en forespørgsel til Morten Hansen omkring Det Internationale Kontor. NV har modtaget svar fra denne om, at kontoret er i en omstruktureringsproces, men at der er mulighed for, at de studerende kan kontakte en person i Kolding.
På sidste møde aftaltes, at det skulle undersøges, om der er færre studerende, som søger ophold i udlandet
på de tre studier. Dette er tilfældet på Erhvervsøkonomi og Miljø og ressource management.

5. Institutrådets opgaver (der lægges op til en åben diskussion om indholdet på fremtidige møder)
Det aftaltes, at Institutrådet skal tilstræbe at fokusere på et tema på de enkelte møder.
Det aftaltes, at på næste møde, formentlig i februar, er temaet ”Campusprofil”. Ligeledes orienteres om
status på strategiprocessen, herunder evt. IME’s økonomi og rammer.
På det andet møde i foråret 2015 er temaet ”strategi og internationale programmer”.
I forbindelse med strategiprocessen blev spurgt til status for navnet på instituttet. NV sagde, at dette vil
være naturligt at drøfte ved slutningen af strategiprocessen, dvs. hen omkring sommer/efterår 2015.

6. Strategiproces på fakultetet v. Niels
Der forløber nu en selvevalueringsproces. I uge 9 og 10 er der panelmøder med Akademisk Råd og institutlederne. Tilsvarende er tilfældet for studierne, her vil det dog være møder mellem Institutleder, evt. studerende og evt. aftagerpanel.
I januar drøftes internt spørgeskemaerne, hvilke styrker og svagheder er der ved de forskellige uddannelser, og hvordan kan vi udvikle uddannelserne.

7. Eventuelt
TSP orienterede om, at der havde fundet en evakueringsøvelse sted på campus den 8. december 2015.
TSP er afgående sikkerhedsrepræsentant. På institutternes hjemmeside vil der blive lagt informationer ud
om, hvordan medarbejderne skal forholde sig i forbindelse med evakueringssituationer.
IME er inddelt i 3 zoner, svarende til de 3 korridorer. Evakueringssystemet er den samme på alle universiteter.
Der vil blive orienteret om, hvorledes medarbejderne skal forholde sig i tilfælde af en evakueringssituation
på et kommende institutmøde.

Lukkede punkter
Ingen.

27. januar 2015/NV/BNN
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