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Beslutningsreferat af 52. møde i institutrådet 

onsdag d. 11. september 2019  
 

 

Tilstedeværende: Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Laila Kjærbæk, Katrine Sofia Lind, Sharon Millar, 
Uwe Kjær Nissen, Gitte Rasmussen, Davide Secchi, Stine Grøndal Skovlund, Lone Villemoes. 

 

Fraværende med afbud: Signe Hannibal Jensen, Magnus Monrad-Alexandersen, Julie Anine Noesgaard. 

 

 

1. Meddelelser 
Anne Mette Holmegaard Madsen er ansat som sekretær i vikariat i perioden 4. september 2019 til og 
med 3. marts 2020.  
Henrik Kolls ansættelse som videnskabelig assistent i perioden 1. august 2019 til og med 31. januar 2020 
annulleres. 
Katalin Fenyvesi forlænges som videnskabelig assistent i perioden 1. september 2019 til og med 31. 
januar 2020. 
Karoline Bang Lindegaard Zoffmanns arbejdstid ændres til 30 timer pr. uge fra 1. september 2019. 
Malene Jensen ansættes som ph.d.-stipendiat i perioden 15. august 2019 til og med 14. august 2022.  
Anke Piekut er overflyttet driftsmæssigt fra Institut for Kulturvidenskaber til Institut for Sprog og 
Kommunikation pr. 1. maj 2019.  
Bjarne Christensen forlænges som videnskabelig assistent i perioden 1. juli 2019 til og med 31. august 
2019. 
 

2. Studerende i institutråd 
Institutlederen orienterede om at en af de studerende Magnus Monrad-Alexandersen er udtrådt af rådet 
da han har skiftet studie og dermed ikke er valgbare mere. Man enedes om at de to resterende studerende 
kommer med forslag til et nyt medlem blandt de studerende, som dernæst sendes til rektoral udpegning. 
 

3. Arbejdstilsynet 
Institutlederen orienterede om at Arbejdstilsynet aflagde besøg på instituttet d. 18. september 2019 på 
baggrund af vores APV fra efteråret 2018. Arbejdstilsynet ville især have fokus på det psykiske 
arbejdsmiljø. Tillidsrepræsentant Alexandra Holsting deltog i besøget så vidt hun havde mulighed for det 
og yderligere 4-5 medarbejderrepræsentanter var ønsket. Institutrådet besluttede at udpegningen af 
medarbejdere skulle foregå ved rundspørge blandt de respektive stillingskategorier.  
 

4. DVIP 
Institutlederen orienterede om at Akademisk Råd har haft fokus på medarbejdergruppen DVIP og ønsker 
en generel drøftelse af deres betingelser. Der var enighed om at tage punktet op på et senere møde. 

 



Institut for Sprog og Kommunikation 
Syddansk Universitet 
 

5. Stillinger 
Institutlederen orienterede om stilstand i ansættelser på nuværende tidspunkt da instituttets indtægter er 
nedadgående. Cand. Negot. er hårdt ramt af dimensioneringen og det rammer instituttet i høj grad. Der 
blev spurgt ind til et indblik i instituttets budget og undervisernes timekort. Budgettet vil blive vendt i 
institutrådet på et senere tidspunkt. Der blev udtrykt ønske om et overordnet overblik i forhold til 
undervisernes timebank. 

 
6. GDPR-overblik 

Der skal kigges på GDPR-processen for alle medarbejderes vedkommende. Nærmere information følger 
senere. 
 

7. Evt.  
Det blev forslået at et punkt på næste institutrådsmøde bliver institutrådets funktion. 
 
 

 
 

Mødet sluttede kl. 10.25. 

 

Sharon Millar    Gitte Rasmussen 

Formand     Næstformand 


