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

 MS informerede om møde med Teknisk Service om tilbud for studiemiljø og fremviser plan for 
studieområdet foran instituttet. Ændringerne skulle kunne komme op i første kvartal 2017. 
Lydbafler hænges op mellem vinduerne til at absorbere lyden. Der nedsættes en arbejdsgruppe 
til design af disse bafler. Posters kan evt. trykkes på. 

 Mødelokalet er nu desværre lukket af for studerende, da der ikke er noget andet mødelokale på 
instituttet. De studerende kan godt forstå beslutningen, men de er selvfølgelig kede af det. 
Lokalet vil fremover være aflåst, således at det kun er ansatte, som kan komme ind i lokalet. Der 
sættes en glasvæg op i indhakket ved siden af mødelokalet. De studerende har et ønske til dette 
nye rum om at få hængt kridttavler og ikke whiteboard tavler op. 

 MS viste en tegning over hvordan biblioteket skal indrettes fremover. Der er ingen fast 
bibliotekar tilknyttet længere, så hvis man har brug for hjælp, skal man henvende sig på det 
store bibliotek. Der er stillet en selvbetjeningsmaskine op, som man kan bruge, når man ønsker 
at låne bøger. Instruktorbøgerne placeres i biblioteket, og det er undervisernes ansvar at styre 
dette. Der er sat en time af dagligt fra det store bibliotek til en studentermedhjælper, som skal 
holde orden. Der fulgte en diskussion omkring pladsen i biblioteket, og om hvorvidt den kan 
bruges mere optimalt. 

 MA kommenterede at terminalrummet generelt fungerer godt. Der er dog et problem med 1. 
række af computerne, idet sikringer springer pga. tilkobling af bærbare computere. Der stilles 
forslag om separate tilkobling, da der vil være et behov for at bruge begge dele. Der mangler 
deciderede stikdåser til bærbare computere. Nogle studerende vælger derfor at slå Linux 
maskiner fra, og det giver problemer. MS har foreslået et nyt setup af lokalet. Teknisk Service vil 
indhente tilbud om nye borde med stikkontakter. Der mangler altid tusser til 
whiteboardtavlerne, det kunne være en løsning at sætte en hel spand i lokalet. Studerende må 
gerne selv kontakte Per Jannsen vedr. tusser og lignende. De studerende ønsker en enkelt række 
computere med 2 skærme, da det ville være praktisk til nogle opgaver. 


