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• Adgangskort 
o Alle medarbejdere får et 

adgangskort når de starter på 
SDU. Adgangskortet bruges uden 
for tidsrummet hverdage kl. 7.00 
– 17.00. Kortet bruges desuden 
som kopikort og lånerkort til 
SDUB.    

• Aflysning af timer/erstatningstimer 
o Har du brug for at aflyse timer, 

henvender du dig til det 
relevante studie, som herefter 
giver meddelelse om aflysningen 
samt evt. erstatningstimer på den 
elektroniske opslagstavle/ 
Blackboard. 

• Ansættelse 
o Inden din ansættelse på SDU 

modtager du en ansættelses-
kontrakt og en velkomstmappe 

o Når du tiltræder, vil du blive 
introduceret til instituttet og 
universitetet. Du vil bl.a. 
modtage nøgler, adgangskort og 
få tildelt kontor. 

o Nye, fastansatte medarbejdere 
på ISK får tildelt en buddy, som i 
løbet af den 1. uge efter 
tiltrædelsen introducerer til 
PU:RE og Blackboard, nærmeste 
fagkollegaer, relevante faglige 



koordinatorer og relevante 
studiesekretariater. 

• Anti-mobningspolitik 
o ISK har udarbejdet en anti-

mobningspolitik – du finder den 
på ISK’s hjemmeside: 
http://www.sdu.dk/om_sdu/insti
tutter_centre/isk/ledelse_admini
stration/vejledninger.  

• Arbejdsmiljø 
o Arbejdsmiljøgruppen ved ISK 

består p.t. af 
arbejdslederrepræsentant 
Steffen Nordahl Lund og (valgt) 
arbejdsmiljørepræsentant Stine 
Grøndal Skovlund. 

Arbejdsmiljøgruppen har som sin 
primære opgave at arbejde for 
medarbejdernes sikkerhed og 
sundhed og virke som kontaktled 
mellem medarbejderne og 
fakultetets/universitetets 
arbejdsmiljøudvalg. 

• Arbejdsskader 
o Du bør så tidligt som muligt 

anmelde tilløb til skader til brug 
for en intern registrering af sagen 
mhp. en evt. senere formel 
anmeldelse til Arbejdsmarkedets 
Erhvervssikring, jf.: 
http://www.sdunet.dk/Vaerktoej
er/Vejledninger/Miljo/Anmeldels
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eAfArbsUlykke.aspx?contentlang
=da.  

• Beredskab 
o Der er udarbejdet 

beredskabsplaner for ISK. Du 
finder beredskabsplanerne på: 
http://www.sdu.dk/da/beredska
b/isk  

o Der er desuden ophængt holdere 
med evakueringsinstruks og 
 –veste på ISK’s kontorgange. 
Orienter dig venligst. 

• Biblioteksbøger  
o Bestiller du bøger fra biblioteket, 

indleveres de på instituttet i den 
røde kasse. Bøgerne returneres 

ligeledes i den røde kasse. 
Lånerkort fås ved henvendelse til 
biblioteket. Bøger kan også lånes 
online via: http://alvis-
bib.sdu.dk/uhtbin/cgisirsi/x/0/0/
57/1/69/X/BLASTOFF?user_id=W
EBSERVER.  

• Blackboard 
o Blackboard er SDU’s e-

læringsplatform og bruges ifm. 
undervisning.  

• Blanketter 
o På ISK’s hjemmeside finder du 

blanketter til ansøgning om IT-
udstyr, studentermedhjælpstimer 
og tilskud fra instituttets 
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studierejsekonto. Du finder en 
række blanketter til andre formål 
på institutsekretariatet. 

• Centre 
o Centre er forskningsenheder. Ved 

ISK findes følgende centre: 
 Center for 

Communication, Culture 
and Society 
(www.sdu.dk/cccs) 

 CrossCom 
(www.sdu.dk/crosscom)  

 Centre for Human 
Interactivity 
(www.sdu.dk/chi) 

 Centre for Multimodal 
Communication 
(www.sdu.dk/cmc)  

 SoPraCon 
(www.sdu.dk/sopracon) 

 Center for Sprog og 
Læring  
(www.sdu.dk/cll)  

• Coaching 
o Ph.d.-stipendiater tilbydes 

coaching v./ Nina Nørgaard. 
Kontakt Nina på e-mail: 
noergaard@sdu.dk 

• eLab 
o  eLab har til opgave at vejlede 

instituttets ansatte i forhold til 
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teknologiske løsninger. eLab 
består af en udlånsafdeling, et 
mødelokale med arbejdsstationer 
til forskningsformål og et 
forskningslaboratorium. Se mere 
på www.sdu.dk/elab  

• Elektronisk ordbog 
o Gratis elektronisk ordbog til 

ansatte. Det er muligt at bruge 
www.ordbogen.com hjemmefra 
også. Du logger ind med dit 
almindelige brugernavn og 
password. 

• E-mail adresse 
o Ved tiltrædelse får du tildelt en 

SDU-mail adresse.  

Ved fratrædelse vil din e-mail 
adresse blive nedlagt den 
følgende dag. 

• E-mail signatur 
o Du kan oprette en e-mail signatur 

i Outlook ved at vælge: Filer – 
Indstillinger – Post – Opret eller 
rediger signatur for meddelelser 
– vælg den ønskede indstilling. 

• Ergonomi 
o Har du brug for ergonomisk 

vejledning, skal du kontakte Stine 
Grøndal Skovlund på 
institutsekretariatet. 
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• Faglige arrangementer 

o ISK indkalder én gang om året 
ansøgninger om støtte til faglige 
arrangementer. 

• Ferie 
o Du har ret til 25 feriedage og 5 

særlige feriedage for hvert 
optjeningsår (kalenderår). 3 
ugers hovedferie bør generelt 
søges afholdt i juli måned af 
hensyn til afvikling af eksamen og 
censur i maj, juni og august. Du 
kan se og evt. ændre din ferie på: 
https://sso.sdu.dk/login?service=

http%3A%2F%2Fwebhotel.sdu.dk
%2Fprod%2Fminferie%2F    

• Forskningsprojekter 
o Ved ISK finder du følgende 

forskningsprojekter: Corpus-
Based Multimedia Analysis 
Group, Det flydende menneske, 
Digital Interaction, Ecolinguistics 
– Dialectical Theory of Language 
and Communication, Mental 
Space Lab, MetNet, Netværk for 
Corporate Storytelling, Nordisk 
forening for systemisk-funktionel 
lingvistik, Skriftsproglighed på 
Universitetet, Systemisk 
Funktionel Lingvistik, TRILO, VISL 
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• Forskningspublikationer 
o ISK udgiver tidsskriftet RASK – se 

mere på www.sdu.dk/rask  
• Forskningsudvalg 

o Forskningsudvalget er indstillet af 
institutråd og består af 
institutlederen, instituttets 
forskningsledere, professorer, 
ph.d.-skoleleder og 
forskeruddannelsesprogramleder 
se mere på: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Ins
titutter_centre/Isk/Ledelse_admi

nistration/Raad_naevn_udvalg/F
orskningsudvalg.aspx.  

 
• Fridage 

o Officielle fridage er grundlovsdag 
5. juni, juleaftensdag, 
nytårsaftensdag og årsfestdagen 
(fra kl. 12). 

• Frokoststue 
o Mødelokalet Rasmus Rask, 1. sal 

er reserveret til frokost dagligt 
mellem kl. 11.30 – 13.00. 

• Gæsteforelæsninger 
o Der afholdes jævnligt 

gæsteforelæsninger ved ISK. 
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Forelæsninger annonceres på 
ISK’s kalender: www.sdu.dk/isk  

 
 

• Hjemmeside 
o Instituttets hjemmeside er 

www.sdu.dk/isk  
• Institutråd 

o Institutrådet har til formål at 
drøfte og rådgive institutlederen 
om forhold af relevans for 
instituttets udvikling, 
organisering og økonomi. 
Institutrådet mødes ca. en gang 
om måneden. Rådet består af 
institutlederen, 5 VIP’er, 3 TAP’er 

og 3 studenterrepræsentanter. 
Jf.:  
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Ins
titutter_centre/Isk/Ledelse_admi
nistration/Organisationen  

• Institutsekretariatet 
o Består af Lone Villemoes, Stine 

Grøndal Skovlund og Simon 
Hedegaard. 

• International Staff Office 
o Information for international 

staff. See more: www.sdu.dk/iso  
• Intranet 

o SDU’s intranet findes på adressen 
www.SDUnet.dk 

• Intromøder 
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o Der afholdes intromøder for nye 
medarbejdere - se under Kurser. 

 
• IT-service 

o IT-support kan kontaktes på lokal 
2990 eller e-mail: 
servicedesk@sdu.dk  

• IT-udstyr 
o Som standardudstyr stiller ISK en 

computer og en iPad til rådighed 
ved din ansættelse. Har du brug 
for yderligere IT-udstyr skal du 
ansøge instituttet. Se Blanketter. 

• Kontorartikler 

o Der findes forskellige 
kontorartikler på 
institutsekretariatet. 

 
 

• Kopiering/scanning 
o Adgangskortet bruges som 

kopikort og lånerkort til SDUB. 
Ved større kopieringsarbejde og 
scanning kan Marianne Jensen 
være behjælpelig. Marianne 
kontaktes på e-mail 
maje@sdu.dk    

• Kurser 

mailto:servicedesk@sdu.dk
mailto:maje@sdu.dk


o SDU’s interne kurser for 
medarbejdere meddeles på: 
http://medarbejderkurser.sdu.dk  

• Lokalaftale 
o Lokalaftale for Humaniora findes 

på: 
http://sdunet.dk/Vaerktoejer/lov
e_regler_aftaler/Ansaettelse/Lok
alaftale-hum.aspx  

• Lokalebooking 
o Du skal selv booke lokaler til 

møder o.lign. via ResourceFinder 
i din Outlook-kalender. Du 
booker ved at dobbeltklikke på 
ønskede dato og klokkeslæt i din 
kalender > klik på ”Resource 

Finder” > tjek dato + klokkeslæt > 
vælg lokale > klik Gem og Luk > 
skriv dit navn i emnefelt > klik 
Send.   

• Løn 
o Anvises via Nemkonto. Din 

lønseddel sendes via e-boks. 
Fastansatte modtager løn den 
sidste bankdag i hver måned. 
Timelønnede får udbetalt løn 
omkring den 12. i måneden 

• Møblering 
o Standardmøblering af et VIP-

kontor består af et hæve-
/sænkebord, en kontorstol, 
reoler, diverse kontorartikler og 
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en computer inkl. dock, ekstern 
skærm, eksternt tastatur og mus. 

• Meddelelser 
o Du kan læse meddelelser i 

forbindelse med Institutrådets 
møder på: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Ins
titutter_centre/Isk/Ledelse_admi
nistration/Raad_naevn_udvalg/In
stitutraad/Dagsordner  

• Organisationen ISK 
o ISK’s organisationsdiagram findes 

på hjemmesiden: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Ins
titutter_centre/Isk/Ledelse_admi
nistration/Organisationen.aspx  

• Overnatning 
o SDU anviser overnatnings-

mulighed for pendlere og 
gæsteforskere/-undervisere. 
Kontakt Boligformidlingen på e-
mail bolig@sdu.dk  

• Parkering 
o Din bil skal registreres når du 

parkerer på Campusvej. Gå ind 
på: http://sduprofil.sdu.dk og 
indtast din bils 
registreringsnummer.   

• PDS 
o PDS er et elektronisk 

persondatasystem. Her kan du 
tilføje og ændre i dine personlige 
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oplysninger. Du logger ind via 
www.pds.sdu.dk og bruger 
samme brugernavn og password 
som til din pc. 

• Personalegoder 
o Frugt - der leveres frugt mandag 

og onsdag 
o Kaffe/the - der er kaffe og the på 

sekretariatet 
o Personalepsykolog – SDU’s 

personalepsykolog, Pernille 
Reumert, tilbyder psykologisk 
rådgivning til medarbejdere, der 
oplever problemer ifm. deres 
arbejde – se mere på: 

http://sdunet.dk/Personale/Arbe
jdsmiljoe/Personalepsykolog.aspx  

o Generelle personalegoder - se 
mere på: 
http://sdunet.dk/Personale/Pers
onalegoder_og-tilbud.aspx  

• Ph.d.-skolen 
o Ved ansættelse som ph.d-

stipendiat indskrives du ved 
ph.d.-skolen. Læs mere på: 
www.sdu.dk/igs  

• Ph.d.-stipendiat 
o Som ph.d.-stipendiat skal du 

huske at søge din vejleders 
udtalelse og din institutleders 
godkendelse forud for enhver 
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rejse. Blanketten finder du på 
ph.d.-skolens hjemmeside: 
http://www.sdu.dk/Information_
til/Studerende_ved_SDU/Din_ud
dannelse/Phd_humaniora/Praktis
ke_informationer/Blanketter_ske
maer_mm.aspx  

• Privat pc 
o Bruger du din egen pc, kan du 

logge på SDU’s netværk SDU-
GUEST. IT-service yder ikke 
support på privat udstyr. 

• PU:RE 
o PU:RE er et nationalt 

publikationsregistreringssystem. 
Her skal publikationer, 

(undervisnings-)CV og aktiviteter 
indtastes. 

 
 

• Rejseafregning 
o Når du har været på studie- eller 

tjenesterejse, skal du udfylde en 
rejseafregning senest 8 dage 
efter hjemkomst. Dette gøres 
elektronisk på:  http://adm-
basw0b.adm.c.sdu.dk:8009/time
out  

• Rejseforsikring 
o Alle arbejdsrelaterede rejser skal 

på forhånd godkendes af 
institutlederen. 
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o En godkendt rejse er automatisk 
dækket af SDU via Europæiske 
Rejseforsikring. Forsikringskort 
kan rekvireres ved henvendelse 
til Rejsekontoret 
http://sdunet.dk/Vaerktoejer/Vej
ledninger/Koersel/rejseforsikring.
aspx?contentlang=da  

o På arbejdsrelaterede rejser 
dækker SDU’s forsikring også i 
fritiden, inkl. weekender og 
lokale helligdage. 

o Forsikringen dækker ikke under 
ferie ifm. rejsen. Hvis en rejse 
kombineres med ferie, skal der 
derfor købes en supplerende 

privat rejseforsikring. Det er her 
tilrådeligt at kontakte sit 
forsikringsselskab forud for 
rejsen for at sikre sig at man kan 
dækkes i en sådan kombination 
af arbejde og ferie. 

o Forud for din rejse skal du 
kontakte rejseafdelingen mht. 
forsikringskort. 

• Rejser 
o Ved bestilling af flyrejser skal du 

benytte Egencia på  
tlf. 70 70 81 22.  
Ved bestilling af togrejser kan du 
benytte Egencia på  
tlf. 70 70 80 20. 
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o Studierejser: ISK yder støtte til 
udenlandske tjenesterejser 
(studierejser). Støtte skal 
godkendes af institutlederen på 
en blanket som du finder på ISK’s 
hjemmeside: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Ins
titutter_centre/Isk/Ledelse_admi
nistration/Skema_blanketter  

o Tjenesterejser: Indenlandske 
tjenesterejser skal 
forhåndsgodkendes af 
institutlederen. Du finder 
blanketten hertil på ISK’s 
hjemmeside: 
http://www.sdu.dk/Om_SDU/Ins

titutter_centre/Isk/Ledelse_admi
nistration/Skema_blanketter.   

• Rygepolitik 
o Der er totalt rygeforbud 

indendørs på SDU, og der må kun 
ryges udendørs i afmærkede 
områder. 

• Stambladet 
o I Stambladet kan du se de 

oplysninger SDU har registreret 
digitalt om dig. Du logger ind via 
http://stamblad.sdu.dk og bruger 
samme brugernavn og password 
som til din pc. 

• Studentermedhjælpstimer 
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o Instituttet kan i begrænset 
omfang ansøges om 
studentermedhjælpstimer i 
forbindelse med 
forskningsaktiviteter. 

 
• Sygdom/Fravær 

o Du skal melde sygefravær så 
tidligt som muligt på 1. sygedag, 
pr. tlf. eller mail til Stine Grøndal 
Skovlund med c.c. til Lone 
Villemoes eller Simon Hedegaard. 

• TAP 
o Forkortelsen står for teknisk 

administrativt personale  
• Teknisk service 

o Har du brug for hjælp, fx ifm. IT-
udstyr i undervisningslokalerne, 
kan Teknisk Service kontaktes på 
tlf. 65 50 88 88. 

 
 

• TR  
o Tillidsrepræsentant for DM er 

Alexandra Holsting. Suppleant er 
Gitte Rasmussen. 

• Udlån af IT-udstyr 
o Institutsekretariatet råder over et 

antal computere og 1 projektor 
til kortvarige udlån. 

• VIP 



o Forkortelsen står for 
videnskabeligt personale. 

• Webredigering 
o Instituttet kan være behjælpeligt 

med redigering af centres og 
forskningsprogrammers 
hjemmesider. Henvend dig til 
Stine Grøndal Skovlund på 
institutsekretariatet. 

• Årsfest 
o Universitetet afholder årsfest for 

studerende og ansatte den sidste 
fredag i oktober. 
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