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Punkter til drøftelser: 

1. Velkommen til nyt institutråd 

a. Forretningsorden for institutrådet diskuteres (Link: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/institutter_centre/i_miljo_og_er-
hvervsoekonomi/om+instituttet/raad+naevn+og+udvalg/institut-
raad/forretningsorden) 

Torben bød velkommen til det nye institutråd. Torben informerede om, efter at 
være spurgt til dette, at valget var foregået via lodtrækning. Ikke den bedste 
måde, derfor blev det besluttet, at Torben undersøger, om der eventuelt kan 
fås en ny repræsentation i institutrådet. Der blev gjort opmærksom på, at flere 
har siddet i institutrådet i længere tid, så måske en god idé, der kommer nye til. 
Hvis det kan ændres, kan fx uddannelseslederne fra de forskellige områder 
pege på studerende. Tages så også op i TAP- og VIP-gruppen. Vi skal være 
mere opmærksom på hvornår der er valg til de forskellige organer, så dette 
undgås i fremtiden. 
 
Det blev diskuteret hvad skal vi med institutrådet – hvordan skal det køre – 
overveje hvilket indhold der skal arbejdes med. Lave materiale forud for mø-
derne. Som tidligere skal der være fokus på de studerende – hvad de ønsker – 
hvordan får vi dem mere med i hvad der sker på instituttet/forskningsgrup-
perne. Skabe universitetsstemning. Dette ved hjælp af de studerende i institut-
rådet. 
Alumne vil også være godt at få med på møderne. 
 
Valg af næstformand til institutrådet. Yingkui Yang blev valgt. Dagsordenen 
skal sendes til Yang til gennemgang inden den sendes ud til medlemmerne. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. Referat fra sidste institutrådsmøde i det tidli-
gere institutråd kan ses på nettet. 

Referat 

Emne  Institutrådsmøde (SEBE) 

Dato og tidspunkt 9. februar 2021, kl. 10.00–11.30 

Sted  Online via Zoom 

Inviterede  Torben Munk Damgaard (institutleder), Arne Feddersen, Jens Fyhn 

Lykke Sørensen, Yingkui Yang, Ulla H. Oehlenschläger (referent), 

Irene Nygaard, Maj Dang Trong, Zeinab Rezvani, Malene Damsted, 

Arbrije Kadriu, Nikolaj Nielsen 

Afbud fra Arbrije Kadriu, Nikolaj Nielsen, Maj Dang Trong, Zeinab Rezvani 



 

 Side 2 

3. Rygepolitik. Ny politik indført fra 1.1.2021, orientering fra Torben 

Pr. 1/1 2021 er der indført rygeforbud på SDU Campus Esbjerg. Forbuddet 
gælder for hele matriklen – både ude og inde. UC Syd har samme dag indført 
totalt tobaksforbud hos dem. Det blev foreslået, at SDU’ rygepolitik bliver udle-
veret, eventuelt sammen med en lakridspibe, til alle på SDU Campus Esbjerg. 
Der var tilslutning fra alle til, at Torben kan gå videre med det. 

4. Høring blandt studerende og medarbejdere om forsknings- og ytringsfri-
hed (Se vedhæftet til indkaldelsen) 

Der blev taget stilling til følgende spørgsmål i det medsendte ”Skal der i SDU’s 
personalepolitiske retningslinjer være en tydeligere markering af, at det er en 
central opgave for et universitet at beskytte såvel ansattes som studerendes 
forsknings- og ytringsfrihed, og I givet fald hvordan?” Vi har ikke konkrete for-
slag til, hvordan de ansattes og studerendes forsknings- og ytringsfrihed kan 
markeres tydeligere. 
På den anden side er vi ikke modstandere af en yderligere tydeliggørelse. 

5. Behovet for direkte busdrift fra campus efter kl. 18. – det er ikke muligt. 
Vi har jo dels HD-studerende og vil jo gerne opfordre til et studiemiljø ud-
over undervisningstiden – diskussion af behovet generelt 

Det er lidt svært at tage stilling til dette på nuværende tidspunkt, da vi ikke har 
været meget på campus. Ingen i institutrådet har så meget kendskab til nød-
vendigheden af en bus forbi campus om aftenen. Det er blevet oplyst, at der er 
et busstoppested cirka 10 minutter fra campus, hvor bussen kører om aftenen. 
Ingen af de studerende i institutrådet deltog, så deres erfaring manglede. 
Punktet er med på næste institutrådsmøde. 

6. Hvordan går det for medarbejdere og studerende i coronatiden? 

Ville gerne have haft tilbagemelding fra de studerende om dette, men de deltog 
ikke i mødet. På instituttet diskuteres dette på fx institutmøderne, derfor ville de 
studerendes kommentarer være gode. Der blev talt om, hvilke udfordringer der 
kan være i undervisningen. Gruppearbejde var en ting. Underviserne hjælper 
de studerende med at komme ind i grupper. Ved store hold kan udfordringen 
være, at man taler til en ”sort skærm”, da de studerendes kameraer ikke er 
tændt. Nogle studerende sidder sammen i mindre grupper hjemme privat. De 
studerende bliver opfordret til at få et godt studiemiljø både i og udenfor under-
visningen, hvor de gældende corona-regler overholdes. Punktet er med på næ-
ste institutrådsmøde. Der blev spurgt til, om der er lavet en spørgeskemaun-
dersøgelse om dette – og hvad er der svaret. Torben kontakter Klaus Levinsen 
for at høre nærmere. Punktet tages også op på næste institutmøde. 
For de ansattes vedkommende er der udfordringer med hjemmekontorer. An-
satte med mindre børn har også været udfordret. Det er vigtigt at gå ture og 
bevæge sig. Tæl skridt, som SDU har opfordret til at deltage i, er blevet positivt 
taget imod. 

7. Eventuelt 

Afrunding på punkt 1 er, at information og dialog med de studerende vil være 
et punkt, der lægges vægt på og tages med på møderne. Torben tager fat i 
valgkontoret, om vi kan danne gruppen på ny, så alle områder er med. 
Næste møde vil blive holdt i maj/juni. Det blev aftalt, at 14 dage før næste 
møde sendes reminder ud vedrørende punkter til dagsordenen. 


