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Beslutningsreferat af 26. møde i institutrådet 
onsdag den 9. december 2015  

 
 

Tilstedeværende: Stine Grøndal Hansen, Bjarne le Fevre Jakobsen, Astrid Jensen, Steffen Nordahl 
Lund, Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen, Gitte Rasmussen, Flemming Smedegaard. 
 
Fraværende med afbud: Mette Kjær Andersen. 
 
Martin Lund deltog som referent. 
 
Gitte Rasmussen forlod mødet efter behandling af pkt. 7. 

   
 

1. Godkendelse af referat fra 25. møde i institutrådet den 4. november 2015 
Godkendt. 

 
2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger. 
 

3. Sager behandlet af institutlederen 
Institutlederen ønskede at dette faste punkt på dagsordenen fremtidigt indgår 
under punktet meddelelser. Institutrådet tilsluttede sig dette. 

     
4. Strategi 2016-2019 

Institutlederen gennemgik indledningsvis fakultetets budget for perioden 2016 
– 2019 og orienterede om de forventede besparelser på SDU og humaniora i 
denne periode. Institutterne er blevet pålagt at fremsende forslag til strategiske 
besparelser svarende til 10 % af 2014-regnskabet med henblik på et fakultært 
sparekatalog. 
Herpå fremlagde institutlederen et første udkast til mulige spareforslag ved 
ISK og bad institutrådet overveje disse. Institutrådet enedes om at nedsætte føl-
gende arbejdsgruppe til at se på muligheder for bl.a. omlægning af undervis-
ning, herunder øget samlæsning på tværs af studierne: 
Rineke Brouwer, Bjarne le Fevre Jakobsen, Astrid Jensen og Flemming 
Smedegaard.  
 

5. Opfølgning på visionsseminar 
Institutlederen orienterede om mulige tiltag på baggrund af fakultetets visions-
seminar i august med henblik på afdækning af potentielle, nye indtægtskilder. 
Institutrådet drøftede punktet, herunder muligheden for udbud af nye deltids-
uddannelser og kursusaktiviteter. Såvel Gitte Rasmussen som Flemming 
Smedegaard oplyste at de arbejdede med planer på området. 
 

6. Bemandingsplan 2016-2019 
Institutlederen fremlagde bemandingsplan for perioden 2016 – 2019 og rede-
gjorde samtidig for baggrunden for de enkelte stillinger i planen. Han under-
stregede samtidig at planen er behæftet med usikkerhed, ikke mindst i den 
sidste del af budgetperioden. 
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Gitte Rasmussen påpegede at eventuelt medtænkte mso-professorater kun bør 
udløses i forbindelse med ”opdyrkning” af nye forskningsområder ved institut-
tet. Institutlederen var enig i dette synspunkt. 
Flemming Smedegaard understregede at den fremlagte plan ikke afhjælper den 
nuværende situation med manglende forskningsdækning af undervisningen på 
vigtige områder. Institutlederen var enig i dette, men oplyste at der i den nu-
værende situation ikke er økonomisk råderum til at forskerbemande alle fag. 
Institutrådet drøftede situationen og fandt det paradoksalt at der stilles krav om 
betydelige besparelser samtidig med en forventning om bl.a. bedre forsknings-
dækning af undervisningen og øget optjening af BFI-point. 
   

7. Interne normer 
På baggrund af en nylig udsendt specificering af sammenhængen mellem kon-
frontationstimer og arbejdstimer ved fakultetet ønskede institutlederen en drøft-
else af ISK’s interne normsystem, med særligt henblik på eksamensopgørelser 
og -kompensationer. Ifølge fakultetets beregninger er forberedelsestiden pr. 
konfrontationstime 2,5 arbejdstime, hvorimod ISK’s interne normsystem ope-
rerer med 3,5 arbejdstimer til forberedelse af en konfrontationstime. Så længe 
det interne normsystem udgør et nulsumsspil, er denne forskel dog uden betyd-
ning, hvorfor det besluttedes at videreføre den gældende forberedelsesnorm 
ved ISK. 

 
8. Mødedatoer i 2016 

  27. januar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni 
 
9. Evt. 

  Ingen bemærkninger. 
 
 

 
 Mødet sluttede kl. 11.50 
 
 
  
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
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