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Beslutningsreferat af 8. møde i institutrådet 

onsdag den 21. august 2013 
 

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

Fraværende med afbud: Lasse Baagøe Hansen, Hysen Hoti. 
 

Fraværende i øvrigt: Uwe Kjær Nissen. 
 
Martin Lund deltog som referent. 
 

Merete Pedersen forlod mødet under behandling af pkt. 8. 
 

1. Godkendelse af referat fra 7. møde i institutrådet den 1. maj 2013 
Godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Ingen bemærkninger. 

 
3. Sager behandlet af institutlederen 

Ingen bemærkninger. 
 

4. Stillinger 
Institutlederen oplyste at der p.t. er stor aktivitet på ansættelsesområdet. Han 
orienterede om at de senest opslåede lektorater inden for det engelske fagområde 
ikke er blevet besat. Han ønskede at genopslå de to stillinger som adjunkturer. 
Institutrådet tilsluttede sig dette. 
Institutlederen oplyste endvidere at et lektorat i Sprogtilegnelse og et adjunktur i 
Audiologopædi ikke er blevet besat da de udvalgte kandidater har takket nej til 
stillingerne. De to stillinger vil blive genopslået snarest muligt. 
 

Institutlederen havde udarbejdet udkast til opslag af følgende stillinger: 
 

Adjunktur i engelsk sprog (Odense) 
Opslaget blev godkendt med enkelte justeringer og fremsendes snarest til høring 
i relevante studienævn. 
Studelektorat i engelsk (Slagelse) 
Opslaget blev godkendt og vil blive fremsendt til høring i relevante studienævn. 

 
5. Faggrupper 

Et udvalg under institutrådet havde udarbejdet forslag til ny organisering af 
faggrupperne ved ISK for i højere grad at knytte faggrupperne til relevante 
forskningsenheder. Institutrådet drøftede fordele og ulemper ved den foreslåede 
faggruppeorganisering. Forslaget vil blive sendt til høring blandt instituttets 
VIP-medarbejdere. 
Institutlederen gjorde opmærksom på at der i regi af faggrupperne skal sikres 
fagansvarlige for fag med ISK-disciplinansvar og understregede samtidig at kun 
forskningsmedarbejdere kan være formelt fagansvarlige. 
 

6. Fonetisk laboratorium 



2 
 

 

Gitte Rasmussen ønskede at drøfte behovet for udlån og support af teknisk 
udstyr ved instituttet da hun oplever et stigende behov både i forsknings- og 
undervisningssammenhæng. Hun foreslog etablering af en form for medieværk-
sted med udvidelse af den nuværende service. Institutrådet var enig i at behovet 
vil være stigende fremover og tilsluttede sig ønsket om øget servicering af såvel 
forskere som studerende på AV-området. Institutlederen oplyste at der i 
tilknytning til det nuværende fonetiske laboratorium er åbent for udlån og 
support 1 time pr. uge, men vil afsøge mulighederne for at sikre en øget 
tilgængelighed samt udvidelse af de nuværende funktioner i enheden. Det vil 
desuden være en fordel at få samlet og koordineret instituttets tekniske udstyr, 
som p.t. opbevares decentralt. 

 
7. Modtagelse af nye medarbejdere 

Institutlederen ønskede at høre institutrådets holdning til instituttets modtagelse 
af nye medarbejdere, herunder etablering af en form for mentorordning. På 
nuværende tidspunkt modtages nye medarbejdere med morgenmad og blomster 
på første arbejdsdag. Institutrådet drøftede spørgsmålet og var enig i at en positiv 
modtagelse er af stor betydning for den nye medarbejder, men fandt ikke 
anledning til at formalisere modtagelsen yderligere.  
Det blev foreslået at udarbejde en form for huskeliste med relevante punkter af 
betydning for en nyansat medarbejder. Dette forslag vil blive overvejet. 

 
8. Finansiering af tidsskrifter ved ISK 

På baggrund af en konkret henvendelse ønskede institutlederen at høre 
institutrådets holdning til institutfinansiering af tidsskrifter. Det var institutrådets 
holdning at instituttet kun bør finansiere egne tidsskrifter, som eksempelvis 
RASK. Andre typer tidsskrifter vil kunne medfinansieres efter konkret 
ansøgning. 
 

9. Evt. 
a) Mødetidspunkter i efteråret 2013: 
 

 4. september kl. 11.00 
 2. oktober kl. 8.30 
 6. november kl. 8.30 
 11. december kl. 11.00 
 
b) Gitte Rasmussen forespurgte til den forestående kontorrokade. Institut-

lederen oplyste at fakultetet p.t. afventer en tilbagemelding fra SDU’s 
Bygningsafdeling. En endelig plan foreligger derfor endnu ikke, men det 
forventes at flytningen vil foregå succesivt hen over efteråret. 

 
 

 Mødet sluttede kl. 9.45  
  

 
 

 
Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen 
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