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Tilstedeværende var arbejdsleder Martin Svensson (MS) og arbejdsmiljørepræsentant Lone Seidler 
Petterson (LSP) og studenterrepræsentanterne Gabriella Juhl Jensen (GJJ), Morten Agger (MA) og 
Christian Bjørn Moeslund (CBM). 
 
 
Ad 1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
Gennemgang af referat fra sidste møde. Nogle af punkterne tages op igen under den årlige drøftelse. 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 2) Omorganisering af studiekontorerne 
MS vil gerne have de studerendes tilbagemelding på det forslag Fagrådet har meldt ud, hvor 
fagrådslokalet byttes med ”Saunaen”. ”Balkonen” bliver til et vandrekontor, hvor de studerende ikke har 
faste pladser. Hvis studerende kommer langvejs fra, vil bestyrelsen vurdere, om de skal have faste 
pladser. ”Saunaen” vil så blive det nye fagrådslokale, det vil være et sted, hvor fagrådet holder møder, 
men også hvor studerende kan både arbejde og hygge sig. Det nuværende fagrådslokale er for lille til, at 
de studerende kan bruge det til begge dele. Det vil give flere studerende mulighed for at bruge lokalet 
end tidligere, da ”Saunaen” nu kun bruges af instruktorer og specialestuderende. Fremover vil 
”Balkonen” blive forbeholdt instruktorer, mens ”Vektorrummet” og ”Domænet” vil være til 
specialestuderende. Det vil give de specialestuderende mere ro, da de ikke vil blive forstyrret af samtaler 
fra instruktorer. 
Der er bred opbakning fra alle studerende på instituttet til ændringen. Det kunne være et ønske at få 
nogle låste skabe på ”Balkonen”, hvor instruktorerne kan opbevare deres ting. 
MS understregede, at instituttet er hårdt presset på plads, og at det således er vigtigt, at al lokaleplads 
instituttet råder over bruges optimalt.  
Planen er et bytte lokalerne den 2. august. De studerende tager sig selv af flytningen. Tunge flyt vil kunne 
foretages af Serviceafdelingen. De studerende kan kontakte Per Jannsen for hjælp. 
Instituttet vil gerne betale for flere møbler til det nye fagrådslokale, hvis det er nødvendigt. De 
studerende kan henvende sig til MS, hvis de har nogen ønsker i løbet af processen. 
MS er meget tilfreds med, at der er en lille gruppe studerende (gruppen består af Nina Louise Pedersen, 
Gabriella Juhl Jensen og Mathias Emil Bøgebjerg fra bestyrelsen), som påtager sig ansvaret for at tage sig 
af forholdene i studenterkontorerne. Der vil være en liste med navne på de studerende, som bruger 
lokalerne. Den vil blive opdateret en gang i semestret og sendes til Per Jannsen. LSP kan give de 
studerende en liste med navne på de studerende, som har krav på en plads i lokalerne. 
Information om ændring af lokalernes funktion vil blive givet til alle instituttets ansatte på institutforum.  
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Ad 3) Årlig drøftelse 
MS vil gerne vide, hvordan studieområdet fungerer med det nye inventar. De studerende er glade for de 
nye møbler, og især det lille glasrum fungerer godt.  
Hvis der mangler kridt og lignende til tavlen i det lille glasrum, bliver der lavet et lille lager i 
fagrådslokalet, som de studerende kan tage fra. Lageret fyldes op af Per Jannsen. 
Der er kommet flere strømstik i studieområdet, hvilket er fint. Der mangler dog stadig stik. 
Serviceafdelingen bliver sat på sagen. 
En del stole i Terminalrummet er gået i stykker, og dem vil de studerende gerne have erstattet. Der er pt. 
3 forskellige slags stole, og de vil blive skiftet ud, så alle er ens. 
Der er nu flere stikdåser i Terminalrummet. Der må gerne komme flere skærme på nogle af computerne. 
Der er plads til flere skærme. Muligheden undersøges for flere skærme på halvdelen af bordene. 
Hæve/sænkeborde virker ikke alle sammen. Det bliver der kigget på. Serviceafdelingen er blevet spurgt, 
om en plan for bedre møbler i lokalet. Der afventes svar på forespørgslen. 
Biblioteket bliver benyttet af få studerende, men det vides ikke hvor meget. Nye studerende skal 
informeres om biblioteket, information kan bl.a. komme fra undervisere. De studerende vil fx gerne 
kende til semesterlånshylden. 
 
 
Ad 4) Gensidig orientering 
Ingen kommentarer til dette punkt. 


