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Punkter til drøftelser: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat fra sidste Institutrådsmøde 8/6 2021 

Godkendt uden bemærkninger 

3. Hvad synes de studerende om studiestart og de aktiviteter, der blev ar-
rangeret 

Ingen af de studerende deltog. Der var usikkerhed om, at de begge måske var 
dimitteret i sommer 2021. Malene og de andre undervisere undersøger, om 
dette er tilfældet. Malene tager fat i Gunnar om de kan finde en ny sociologistu-
derende til institutrådet. Der skal gerne findes en studerende fra hvert under-
visningsområde. 
 
Der inviteres til at være med i Student Forum i løbet af de næste uger. Det vil 
være oplagt, at dem der sidder i Institutrådet, er med i Student Forum. Det vil 
være muligt at få midler til aktiviteter via Student Forum. 
Det vil også være en god idé at få oprettet en Studenterforening. Studenterfor-
eningen kan evt. kobles sammen med andre foreninger, evt. Lounge 81. Der-
med mindskes det administrative arbejde for de studerende. Enighed om at få 
spredt budskabet om dette. Studenterforening kan søge om midler til aktivite-
ter, der gives ikke midler til enkelte personer. Universitetet og instituttet vil 
prøve at finde midler til gode initiativer. 
 
Det virkede til at studiestart gik godt. De studerende virker glade for bygningen, 
studiemiljøet og grupperummene. Der var lidt udfordringer med nogle stole, 
som ikke helt var så gode. Dette er meldt til Birgit – der afventes svar. Det vir-
ker til, at der er flere studerende, på campus. Dette skyldes måske vi nu er i 
samme bygning. De studerende har efterspurgt mellemtimer – dette er aldrig 
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sket før på Niels Bohrs Vej. De studerende er også begyndt at bruge bygnin-
gen mere end før. De sidder også på 1. sal. Lounge 81 bruges også mere end 
på Niels Bohrs Vej. Der kommer også studerende fra UC Syd i den fælles bar. 

4. Input fra de studerende hvordan kan vi planlægge, hvis vi lukker ned som 
under coronaen 

Da de studerende ikke deltog, var der kun input fra underviserne. 
Måske lidt flere sociale aktiviteter, som godt kan være online. Det kunne være 
at underviseren starter op i god tid før undervisningen begynder, så kan man 
tale med hinanden. Samle gode idéer blandt de studerende, hvis der skulle 
komme en ny nedlukning. 

5. Feedback om hvordan vores nye liv er i de nye bygninger – hvad er godt 
og hvad kan ændres 

Frokost for ansatte på SEBE er ikke helt så godt med det åbne miljø. Man skal 
tænke over hvad man siger, da det kan høres. Et frokostrum vil være at fore-
trække, men kan nok ikke lade sig gøre. 
I stueetagen – nær Lounge 81 – findes der et lokale, hvor der står en vandau-
tomat. Måske de studerende kan få en mikrobølgeovn derind. Der kommer kaf-
feautomat samme sted. Lige nu er døren lukket, ønsket er, at døren kan stå 
åben. Pedellerne skal spørges om dette. 
Folie til mødelokaler og kontorer er bestilt, men ikke kommet endnu. Mødelo-
kalerne er de første der får folie på. Folien skal helst dække så meget, at man 
ikke kan se skærmen. Der vises nogle noget, ikke alle skal kunne se. Vi ser ti-
den an om det dækker nok, ellers tages det op igen. 

Der mangler en tavle i et lokale, hvor der kan undervises. Malene skriver til 
8888@sdu.dk – Susanne/Thomas – for at høre om der kan sættes en tavle op. 
Der kommer også whiteboardtavler op i undervisningslokalerne ved siden af 
tavlerne. Skulle være bestilt. Mikrofoner har der også være udfordringer med – 
især i et lokale. Der er ingen spot på tavlerne – er meldt ind. 

6. Hvordan opleves undervisningen nu vi er tilbage? Bruger vi erfaringerne 
med online undervisning på gode måder? Hvordan mix’es fysisk tilstede-
værelse og online bedst? 

Der er Fagbeskrivelser, hvor der er mulighed for 25% online undervisning. 
Flere fag kører nu helt fysisk. Der var enighed om og erfaring med, at vejled-
ning online mange gange er bedre. Man kan fx overtage kontrollen over den 
studerendes computer og bedre vise og forklare. Adspurgt ville flere stude-
rende gerne have fysisk undervisning. Nogle vil gerne have begge dele. 

7. Eventuelt 

Intet at bemærke. Næste møde sidst i februar eller først i marts. 

 
Derudover informationer fra Torben om: 

‐ Regionalisering af uddannelser – inkl. en status på Jura 
 

‐ Økonomi og personalesituation 


