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Punkter til drøftelser: 

Ingen bemærkninger til dagsorden og referat fra sidst møde 9/2 2021 

1. Hvordan skal vi studere og arbejde, når vi returnerer efter corona? 

a. Hvordan kombinere fysisk og online aktiviteter? 

Desværre var der ingen studerende der kunne deltage i dag, hvilket 
havde lidt indflydelse på punktet. Der bliver arrangeret aktiviteter/ar-
rangementer når vi returnerer til campus. Det er både for medarbej-
dere og studerende. Ved studiestart er der også afsat midler fra fakul-
tetet til studerende på 3. semester. Både på kandidaten og bacheloren 
så man kan arrangere noget for dem, da der sidste år var online stu-
diestart. Mette Husum er blevet kontaktet om dette, så 3. semester 
tænkes ind i studiestart. Samarbejde med Baren om at afholde noget i 
forbindelse med studiestart vil være godt. Malene koordinerer et møde 
mellem hende, Klaus Levinsen, Oliver Schnittka, Arne Feddersen, An-
nette la Cour, Gunnar L. H. Svendsen, Henning P. Jørgensen, eventu-
elt relevante studerende, eventuelt Birgit Jahn og hendes afdeling om 
at få arrangeret noget i forbindelse med studiestart for 1. og 3. seme-
ster 
 

Planlægning er i gang med at finde en ny dato til institutseminar – 
helst/gerne i august. Der blev sat spørgsmålstegn ved, om det kan 
lade sig gøre at mødes fysisk så mange mennesker, hvis alle ikke er 
vaccineret. Nogle ansatte ønsker måske ikke at komme af den grund. 
Universitet vil melde ud om regler for at mødes til sådanne seminarer. 
Punktet tages med på institutseminaret til diskussion blandt alle an-
satte, sammen med hvordan vi skal gøre, når vi kommer tilbage. Vi 
behøver ikke gøre, som vi har gjort før, der kan være ændringer med 
hvordan vi møder nu. Det skal være mere fleksibelt med at være på 
campus og arbejde hjemme. Forandringer i forhold til det vi har lært 
under coronaen. 
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 Side 2 

2. De nye bygninger tages i brug 

a. Events 

Der er ved at blive arrangeret events mellem UC Syd og os. 
27. august 2021 vil der blive arrangeret ”fest” for ansatte og de stude-
rende. Dette er kun for SDU. 
Fejring af vores nye bygning og samarbejdet/bofællesskabet med UC 
Syd for alle ansatte og studerende bliver omkring 12. november 2021. 
Arrangement for byen og samarbejdspartner for både UC Syd og os 
bliver enten i september eller oktober 2021. Dato ikke besluttet endnu. 
Der er flere ting i støbeskeen for arrangementer til næste år. 

b. Input til en ’ny’ dagligdag 

Vi behøver ikke gøre, som vi har gjort før, der kan være ændringer 
med hvordan vi mødes. Det skal være mere fleksibelt med at være på 
campus og arbejde hjemme. Der vil forventes en vifte af mødeformer 
fra rene online til rene fysiske og med typer hvor der både er fysisk 
fremmøde og deltagere med online. 

3. Instituttets økonomiske situation 

a. Budget og ressourcer 

Budgettet for de næste 4 år blev vist. Vi skal spare de næste år og 
være i balance om 3 år. Vores indtægt vil være faldende. Der vil ikke 
være økonomi til de store investeringer/rekrutteringer de næste år. 
Måske det kommer til at se anderledes ud, hvis vi får flere eksiste-
rende uddannelser til byen. Forslaget fra regeringen er at der skal re-
duceres 10% i de 4 store byen – de kan i stedet flytte uddannelser til 
de små byer. Så for os vil det betyde at der lukkes uddannelsesplad-
ser i Odense og at der kan åbnes i de andre campusbyer. En del af 
planen er at Jura også udbydes i Esbjerg.  

4. Rygepolitik – koordinering med UC SYD 

a. Hvordan kan vi få politikken til at virke? 

Man kan venligt gøre opmærksom på, der ikke må ryges på vores ma-
trikel, men ikke gå i en større dialog om dette. Der er ikke så meget 
andet at gøre. Bliver det et større problem, tages det op. 

5. Møder i efteråret 

a. Forslag til temaer på møderne 

Studerende kan præsentere noget de synes er relevant for institutrå-
det. De kan komme med forslag til emner til de kommende møder. Det 
er vigtigt de studerende deltager i møderne, så vi kan få input fra dem. 
 
Punkter til møderne i efteråret kunne være: 
Hvad synes de studerende om studiestart og de aktiviteter, der blev 
arrangeret. 
Input fra de studerende hvordan kan vi planlægge, hvis vi lukker ned 
som under coronaen. 
Feedback om hvordan vores nye liv er i de nye bygninger – hvad er 
godt og hvad kan ændres. 
Hvad har vi lært af denne her nedlukning. 



 

 Side 3 

Tage evalueringerne med fra de studerende. 
Er online undervisning noget, der kan foregå samtidig med fysisk un-
dervisning. 
Kan vi udbyde betalte kurser online – både med danske og udenland-
ske deltagere. 
Nyt møde sidst i september – først oktober. Så er vi kommet i gang 
igen og kan være på campus, hvilket måske kan gøre det nemmere at 
diskutere punkterne. 

6. Evt. 

Intet at bemærke. 


