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Ad 1) Årlig drøftelse 

 Der blev talt om at flytte møderne i arbejdsmiljøgruppen til maj i stedet for juni, da det kan være 
svært for de studerende at afse tid til møder i eksamensperioden i juni. Der blev ikke truffet nogen 
endelig beslutning, men det bliver taget op på mødet i december igen. 

 Teknisk Service har lavet en tegning med forslag til indretning af fagrådslokalet. MS er i dialog med 
Teknisk Service om at bestille nye møbler magen til de møbler, som findes i studieområdet foran 
IMADAs kontorgange. MS vil gerne sikre sig, at når instituttet køber møbler, bliver disse på 
instituttets områder. Når MS har bestilt møblerne, vil fagrådet få information om, hvornår stolene 
ankommer, så de har mulighed for at bytte rundt på nogle af de stole, som allerede er i lokalet. 

 Peter Bækgaard Madsen har lavet et forslag til arbejdspladser for studerende i stueplan (udenfor 
Computer Lab). Det er dog et minus, at disse studiepladser ligger lige foran forelæsningslokaler og 
kontorer. I stedet skulle man måske fokusere på at gøre Methods Lab mere indbydende. Det ville 
betyde, at flere mennesker kunne bruge lokalet ad gangen. Man kunne starte med blot at flytte 
rundt på møblerne, og der kunne laves en plan over, hvordan bordene skal stå, så de ikke bliver 
flyttet rundt og står uhensigtsmæssigt. Der blev talt om, hvordan man i det hele taget kan udnytte 
Methods Lab bedre i fremtiden. Fagrådet vil gerne påtage sig at flytte møbler sådan, at de passer 
bedre til det formål, som de studerende gerne vil bruge lokalet til. 

 Computer Lab blev diskuteret, herunder hvor meget og hvem der bruger det. Der blev ligeledes talt 
om, at det er et gammeldags indrettet lokale med dårlige strømforhold. Det er dog meget svært at få 
Teknisk Service til at prioritere lokalet. Fakta er nok også, at lokalet ikke bruges så meget længere. 
Det giver dog stadig IMADA nogle fordele at have lokalet. 
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 NLP har arbejdet meget med at få mat-øk’erne med i IMADAs sociale sammenhold. Emnet har været 
taget op på Fagrådets møder. Et af problemerne er, at der ikke er en fælles studiestart. Et forslag var, 
at man evt. lavede en 2. studiestart 1. februar for IMADA studerende. Et orienteringsløb (science 
rally), hvor man kan lære IMADA bedre at kende. Derefter en fest for kun 1. årsstuderende. NLP har 
oplevet bred opbakning. NAT har dog ikke ressourcerne til at stable arrangementet på benene. 
Derimod vil mat-øk tutorerne gerne hjælpe. 
Ifølge MS ser der ud til at være det problem, at mat-øk’erne ikke har et stærkt tilhørsforhold til 
hverken SAMF eller IMADA. Fagrådet vil gerne stå for forløbet af den ekstra studiestart. Fagrådet 
mangler kun midler til forplejning, og de har regnet ud, at antallet af deltagere vil blive omkring 120 
personer. Dermed vil budgettet blive på omkring 20.000 kr. NLP har møde igen i oktober/november. 
MS forventer at kunne afsætte pengene i IMADAs budget. Nærmere aftales efter NLPs næste møde. 


