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Beslutningsreferat af 14. møde i institutrådet 
onsdag den 5. marts 2014  

 
Tilstedeværende: Stine Grøndal Hansen, Bjarne le Fevre Jakobsen, Astrid Jensen, Steffen 
Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen, Flemming Smedegaard. 
Fraværende med afbud: Mette Kjær Andersen, Gitte Rasmussen 
Fraværende i øvrigt: Ida Dam Sejersen. 
 

 Martin Lund deltog som referent. 
 
 

1. Godkendelse af referat fra 13. møde i institutrådet den 5. februar 2014 
Astrid Jensen gjorde opmærksom på at hun fejlagtigt var registreret som 
tilstedeværende på seneste møde. Bemærkningen blev taget til efterretning. 
 

2. Meddelelser 
Ingen bemærkninger 

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger. 
 

4. Bedømmelsesudvalg 
Adjunktur i organisationskommunikation (Slagelse) 
 

Institutrådet besluttede at indstille følgende udvalg: 
Lektor Astrid Jensen, formand ISK 
Professor mso Anne Ellerup,  Aarhus Universitet 
Lektor Susanne Kjærbeck  Roskilde Universitet 
 

[Lektor Susanne Kjærbeck er efterfølgende afløst i udvalget af lektor msk 
Carol Henriksen, Roskilde Universitet.] 

 
5. Faggruppeorganisering 

Med udgangspunkt i det udsendte materiale orienterede institutlederen om 
tankerne bag ønsket om en ændret faggruppeorganisering ved instituttet. Der 
forestår endnu endelig afklaring af en række praktiske spørgsmål i tilknytning 
til nyorganiseringen, og institutlederen foreslog nedsættelse af en arbejds-
gruppe til afklaring heraf. Institutrådet var enig i dette og tilsluttede sig en 
arbejdsgruppe bestående af: Steffen Nordahl Lund (formand), Steven Breunig, 
Christian Heyde-Petersen og Gitte Rasmussen. 
 
Uwe Kjær Nissen forespurgte til proceduren for udpegning af nye faglige 
koordinatorer. Institutlederen oplyste at han foretager udpegningen på bag-
grund af en indstilling fra relevante fagkolleger. 
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6. Arbejdspres 

Institutlederen orienterede om det nyligt afholdte ISK-temamøde om arbejds-
pres. Mødet var arrangeret i samarbejde med erhvervspsykolog Morten Novrup 
Henriksen, som igennem flere år har arbejdet med denne problemstilling på 
SDU. Der var endvidere oplæg ved institutleder Poul Skov Dahl, Institut for 
Statskundskab, der har været igennem en meget omfattende proces med ar-
bejdsmiljøarbejdet. Institutlederen fandt temamødet meget vellykket og ud-
bytterigt, men beklagede det sparsomme fremmøde. 

7. Evt. 
a)   Uwe Kjær Nissen spurgte til printersituationen på SDU. Stine Grøndal oplyste 

at hun har været i kontakt med IT-service om spørgsmålet. Tanken var op-
rindeligt at de nuværende gangprintere skulle udfases, og brugerne henvises til 
multifunktionsmaskinerne på SDU. De seneste meldinger fra IT-service går 
imidlertid nu på overvejelser om udskiftning af nedslidte gangprintere til nye 
multifunktionsprintere. 

b)  Merete Pedersen spurgte til status for kontorrokaden på Humaniora. Institut-
lederen oplyste at der stadig forventes igangsætning af flytninger ca. 1. april 
2014.  

 
 
 
 
  Mødet sluttede kl. 9.30. 
 
 
 

Steffen Nordahl Lund   
Formand  
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