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Tilstedeværende var arbejdsleder Martin Svensson (MS), arbejdsmiljørepræsentant Lone Seidler 
Petterson (LSP) og formand for IMADAs fagråd Nina Louise Pedersen (NLP). 
 
Fraværende uden afbud: studenterrepræsentant Gabriella Juhl Jensen og studenterrepræsentant 
Christian Bjørn Moeslund. 
 
 
Ad 1) Årlig drøftelse 

 Der blev kort talt om referatet fra sidste møde i juni, som allerede var godkendt i gruppen. 

 NLP orienterede om nogle af de problemer, som de studerende oplever, når de sidder forskellige 
steder på instituttet og arbejder. Det blev talt om et til tider for højt støjniveau i terminalrummet. 
Stolene i det fælles studieområde foran instituttet har ingen hjul, og det kunne de studerende godt 
tænke sig, de forventer dog ikke, at det er noget, som bliver løst lige med det samme. 

 Der blev talt om udnyttelsen af de kontorer, som de studerende har fået stillet til rådighed til 
arbejdspladser for instruktorer og specialestuderende. Det tidligere vektorrum bliver ikke brugt så 
meget i øjeblikket, men NLP forventer, at det vil ændre sig fremover. Det er dog et stort problem 
med udblæsningen fra et krydsfelt, som larmer alt for meget. MS har allerede bedt Per Jannsen om 
at undersøge problemet med Teknisk Service. Der blev talt om, hvorvidt lokalet ville kunne gøre 
mere gavn, hvis det blev ændret til et mødelokale i stedet for. IMADA mangler desperat et større 
mødelokale, og de studerende ville også kunne få mulighed for at booke dette på lige fod med 
ansatte. Hvis lokalet inddrages til mødelokale, vil det sidste lokale på samme gang muligvis på sigt 
delvist kunne overgå til de studerende igen. 

 Det nye fagrådslokale blev diskuteret. Der blev bl.a. talt om, hvor vigtigt det er at rydde op i lokalet, 
så det ser præsentabelt ud, og samtidig også kan blive gjort rent. Som det ser ud i øjeblikket, kan 
rengøringspersonalet ikke komme til at gøre ordentlig rent, da det ikke er deres opgave at rydde op 
først. Det er ligeledes vigtigt, at der ikke ligger ledninger på gulvet. Fagrådet har fået stillet en 
sækkevogn til rådighed, som vil kunne hjælpe dem med at få kørt affald væk og flasker og dåser til 
kælderrummet. 
Der blev bedt om, at der indkøbes flere stole til lokalet. Det må gerne være stole, som kan stables. 
NLP er i forvejen i kontakt med Per Jannsen om dette. NLP vil desuden bede Per Jannsen om indkøb 
af en slags stativ med hjul på, som pantsækken til tomme flasker kan stå på, så den er let at flytte. 
Lokalet rengøres ifølge planen 1 gang om ugen (hver fredag), så det blev aftalt, at der skal ryddes op 
hver torsdag, så rengøringen har let adgang til at gøre sit arbejde. 

 En ny ordning omkring nøgler til studenterkontorerne blev diskuteret. Det er et stort problem at få 
tidligere studerende og instruktorer til at returnere nøglerne, så derfor har mange personer stadig 
adgang til kontorerne, selvom de i princippet ikke burde have det. Derfor vil instituttet undersøge 
muligheden for at indføre elektronisk adgangskontrol til studenterkontorerne, fagrådslokalet og det 
sidste kontor på samme gang, hvor der pt. sidder ph.d.-stipendiater, postdocs og specialestuderende 
tilhørende en bestemt gruppe. Adgangskontrollen forventes at sidde i magneten på ADK kortet, og 
adgangen vil blive styret af LSP. Forhåbningen er, at systemet vil kunne træde i kraft i begyndelsen af 
februar. 
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Ad 2) Gensidig orientering 

 NLP orienterede om et møde med dekanen, Campuslife og de andre fagrådsformænd på 
Naturvidenskab. Mødet havde til formål at finde steder på Naturvidenskab, hvor de studerende 
virkelig kan gå gavn af, at der bliver brugt nogle ekstra midler. Næste møde i gruppen bliver i februar 
2018. 

 Der blev talt om, hvorvidt alle studerende på IMADA føler sig hjemme på instituttet. Især kan det 
være svært for de mat-øk studerende at føle sig hjemme, da de ofte er fanget mellem to fakulteter. 
NLP understregede, at mat-øk studerende er lige så velkomne i fagrådet som alle andre IMADA 
studerende. 

 MS gennemgik kort APV’en og handleplanen. 


