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Tilstedeværende var arbejdsleder Martin Svensson (MS) og arbejdsmiljørepræsentant Lone Seidler 
Petterson (LSP) og studenterrepræsentant Morten Agger (MA). 
 
Afbud modtaget fra Charlotte Sun Clausen-Jørgensen (CSCJ). 
 
 
Årlig drøftelse af arbejds- og undervisningsmiljø: 

 MS informerede om, at IMADA’s bibliotek er under ombygning. Der skal indrettes 4 nye kontorer 
og selve biblioteket skal ommøbleres. Monografisamlingen skal tilbage på instituttet og, for at 
gøre plads til denne, skal der skal ryddes op i tidsskrifterne. Der skal også fortsat være plads til 
studiepladserne. Der er ikke længere tilknyttet en bibliotekar, så man skal fremover henvende 
sig direkte til SDU’s hovedbibliotek, hvis man skal have hjælp. Det forventes, at en ny aftale med 
SDUB træder i kraft pr. 1. september. Hvis man vil sende en e-mail til biblioteket, skal man 
fremover benytte adressen til SDUB, da e-mailen til Matematisk Bibliotek er blevet nedlagt. Der 
vil ligeledes træde en ny aftale i kraft omkring semesterlån og instruktorbøger pr. 1. september. 

 Terminalrummet har også undergået en ombygning. Det er blevet flyttet fra 1. sal ned til 
stueetagen i 3 tidligere undervisningslokaler, som er blevet slået sammen til 1 lokale. Lokalet 
fungerer godt nu selvom der i begyndelsen var lidt startvanskeligheder. Der arbejdes også på en 
løsning, hvormed man vil skulle bruge sit SDU login til maskinerne i terminalrummet i stedet for 
at få lavet et IMADA login. 

 Der er blevet sat en vandautomat op i området foran IMADA til brug for de studerende, som 
opholder sig der. Den fungerede fint efter et par dage. 

 Der blev afholdt Matalogifest og kandidatsymposium den 28. maj. Vi så gerne, at flere 
studerende deltog i kandidatsymposiet. Som altid var der stor interesse for Matalogifesten. Til 
kandidatsymposiet var der inviteret 19 foredragsholdere, som alle var tidligere IMADA 
studerende, og de talte om deres nuværende karriere. MA lovede at give respons på vegne af de 
studerende til Jørgen Bang-Jensen, som var hovedarrangør af kandidatsymposiet. De 
tilbagemeldinger som indtil nu er kommet tilbage fra de studerende lyder på følgende: 
- Det er meget lang tid at bruge 8 timer til symposiet 
- Det var placeret for tæt på eksamen 
- De studerende er meget fokuserede på deres studier og ser ikke så langt ud i fremtiden endnu 
- Der må gerne komme flere, men mindre symposier i fremtiden i stedet for 

 APV handlingsplanen blev indleveret i slutningen af april. Fokuspunkterne var følgende: 
- Larm fra byggeplads 
- Høj arbejdsbelastning og stress 
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 Til efteråret kommer der nogle nye undervisere til IMADA. Adjunkt John Bulava (matematik), 
lektor Ralf Zimmermann (matematik), professor Anders Yeo (matematik) og adjunkt Arthur 
Zimek (datalogi). 

 Der blev talt om gangarealet foran instituttet, hvor mange studerende dagligt sidder og arbejder. 
Der er generelt stor tilfredshed blandt de studerende med at kunne sidde tæt på både 
intruktorkontorerne og underviserne. 

 Det lille mødelokale bliver brugt flittigt at de studerende, som er meget glade for muligheden. 

 Til slut blev der talt om fagrådets økonomi. De modtager hvert år 6000 kr. fra instituttet, og det 
løber fornuftigt rundt. Pengene bliver bl.a. brugt til fagrådets hyttetur. 


