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Beslutningsreferat af 33. møde i institutrådet  

onsdag d. 25. januar 2017 

 

Tilstedeværende: Thomas Hestbæk Andersen, Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Steffen Nordahl Lund, 
Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Jesper Tinggaard Svendsen, Lone Marianne Villemoes. 

Fraværende med afbud: Anders Klitmøller. 

Laila Kjærbæk Hansen og Signe Hannibal Jensen deltog som observatører. 

Dagsordenens punkter blev behandlet i rækkefølgen: 1-4, 6, 8, 5, 7. 

Punkterne 5 og 7 blev behandlet for lukkede døre. 

Institutlederen omdelte Vedtægt for SDU’s bestemmelser vedrørende institutråd og Forretningsorden for 
institutrådet ved Institut for Sprog og Kommunikation og redegjorde for institutrådets opgave. 

1. Valg af næstformand 
Gitte Rasmussen blev valgt som næstformand. 
 

2. Meddelelser 
Ad a) Alexandra Holsting spurgte til baggrunden for forskellige ansættelsestidspunkter. 
Institutlederen oplyste at stillinger uden opslag maksimalt kan besættes for 1 år ad gangen. 
Tidspunktet for tiltrædelse vil derfor kunne være for perioden 1. januar-31. december eller 1. 
februar-31. januar. Hertil kommer hensyn til sikring af kontinuitet i forlængelser af ansættelser. 
 
Gitte Rasmussen bemærkede at instituttet skal være opmærksomt på at i lighed med ansættelse som 
videnskabelig assistent sker for en periode af indtil 3 år, kan ansættelse som postdoc på samme 
universitet ikke finde sted ud over fire år. 
 
Ad b) Thomas Hestbæk Andersen spurgte til forsikringsreglerne ifm. tjenesterejser/studierejser. 
Institutlederen oplyste at en godkendt rejse automatisk er dækket af SDU via Europæiske 
Rejseforsikring. Forsikringen dækker også i fritiden, inkl. weekender og lokale helligdage. 
Forsikringen dækker ikke hvis tjenesterejser/studierejser kombineres med ferie. Her skal købes en 
supplerende privat rejseforsikring. (Det er tilrådeligt at kontakte sit forsikringsselskab forud for 
rejsen for at sikre sig at man kan dækkes i en sådan kombination af arbejde og ferie.) 
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3. Budget 2017 
Institutlederen fremlagde instituttets budget for 2017. Institutrådet diskuterede budgettallene og tog 

budgettet til efterretning. 

 

4. Interessetilkendegivelser vedr. studierejser 2017 
Der var fremsendt ønsker om studierejser til et samlet beløb på 570.752 kr. Institutlederen oplyste at 
der som udgangspunkt er afsat kr. 400.000 i budgettet. Tilkendegivelserne blev gennemgået, og det 
blev besluttet dels at opjustere budgettallet med 50.000 kr., og dels at ansøgere der har tilkendegivet 
ønske om støtte til mere end 2 konferencer (for adjunkter dog mere end 3 konferencer) i lighed med 
tidligere år, vil skulle prioritere deres ønsker, hvoraf max 1 kan være oversøisk. 
 

5. Bedømmelsesudvalg 
Institutrådet indstiller følgende bedømmelsesudvalg ifm. et professorat i Language Interaction and 
Cognition: 
 
Stephen Cowley, formand ISK 
Senior Professor Per Linell Göteborg University, Sverige 
Professor Hannele Dufva University of Jyväskylä, Finland 
 
Institutlederen vil tage kontakt til de indstillede. 
 

6. Mobningspolitik 

Institutrådet behandlede de fremsendte høringssvar og diskuterede enkelte formuleringer i det 

foreliggende udkast. Politikken vil blive rettet til og herefter lagt på instituttets hjemmeside. 

 

7. Stillinger 
Institutlederen fremlagde udkast til opslag af følgende stillinger: 
 

a. Lektorat i sprog og kommunikation/ (audio)logopædi 
b. Adjunktur i (audio)logopædi. 
c. Studieadjunktur i dansk sprog og kommunikation 

 
Institutrådet gennemgik stillingsopslagene. Opslagene vil med enkelte justeringer blive sendt til 
høring hos relevante studienævn og faglige koordinatorer. 
 

8. Evt. 
Alexandra Holsting foreslog at instituttets deltagere i institutrådet og Akademisk Råd orienterer om 
rådenes arbejde på kommende medarbejdermøder. Institutrådet tilsluttede sig forslaget. 
 
Mødet sluttede kl. 10.30. 

 



Institut for Sprog og Kommunikation 
Syddansk Universitet 
 

Steffen Nordahl Lund   Gitte Rasmussen 
Formand    Næstformand 


