INSTITUTRÅDSMØDE, MÆRSK MC-KINNEY MØLLER INSTITUTTET
REFERAT
22. januar 2021 kl. 11:00-13:00 – Onlinemøde via Zoom
Mødedeltagere:

Kasper Hallenborg (Formand)
Annika Skjødt (Næstformand)
Julie Bebe-Hempler
Mikkel Baun Kjærgaard
Ulrik Pagh Schultz
Leon Bonde Larsen
Rasmus Rasmussen Fahrendorff (Studerende)
Anders Bøgild
Sanja Lazarova-Molnar

Gæst:

Louise Møller (Arbejdsmiljørepræsentant)

Fraværende:

Thiusius Rajeeth Savarimuthu

Referent:

Annika Skjødt

Dagsorden:
Tid
11:00
11:05
11:30
12:00
12:30
12:50

Emne

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opfølgning på punkter fra sidste institutrådsmøde
Mini-APV
Høring vedr. ny stillingsstruktur
Høring vedr. forsknings- og ytringsfrihed
Eventuelt
Næste institutrådsmøde og afrunding

Ansvarlig

Annika Skjødt
Kasper Hallenborg/Louise Møller
Kasper Hallenborg
Kasper Hallenborg
Alle
Julie Bebe-Hempler

Ad 1) Opfølgning på punkter fra sidste institutrådsmøde
Ingen kommentarer.
Ad 2) Mini-APV
Formålet med Mini-APVen er at tage en temperaturmåling på, hvordan personalet
trives under denne Corona-nedlukning. Det blev drøftet, hvad Institutrådets holdning
er til at afholde en Mini-APV på nuværende tidspunkt. Der var bred opbakning til at
gøre dette.
Spørgsmålene i Mini-APVen blev gennemgået.
Der blev tilføjet følgende ekstra spørgsmål:
- Føler du dig stresset?
- Hvordan undgår man, at de virtuelle møderne trækker så meget ud, at man ikke
når sit normale arbejde? Der opfordres til en snak om mødestruktur (”Hvad fungerer bedst for os”).
Der udtryktes ønske om at få samlet op på ”Best Practices” ifm. virtuelt kollegaskab
og samarbejde.
Der var ikke flere kommentarer til de fremsendte punkter. Punkterne oversættes til
engelsk og fremsendes til institutrådsmedlemmerne. De enkelte medlemmer skal
planlægge og facilitere et møde med sektionerne om Mini-APVen. D. 8. februar 2021
afholdes ekstraordinært institutrådsmøde, hvor tilbagemeldingerne fra sektionerne
og opfølgning herpå drøftes.
.
Ad 3) Høring vedr. ny stillingsstruktur
På mødet kom institutrådet frem til følgende tilbagemelding til dekanatet:
• Hvordan ser man på tenure/skift?
• Er vi opmærksomme på, om vi gør nok for at fastholde forskere på de tidligere karrieretrin (postdoc og adjunkt)?
o Opfordring til ikke at lade kontrakterne løbe ud, inden man forholder
sig til det videre forløb
o Opfordring til at benytte sig af tenure-track-ordninger
• Hvad kan man gøre for at fastholde de støttende roller?
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Følgende link blev delt på mødet:
https://www.sdu.dk/-/media/files/om_sdu/ledige_stillinger/bedoemmelse/tek+-+vejledning_bedoemmelsesudvalg0317.pdf
Ad 4) Høring vedr. forsknings- og ytringsfrihed
Begrebet forskningsfrihed blev diskuteret, og nogle af medlemmerne spurgte ind til,
hvad man forstår ved forskningsfrihed på universitetet.
På mødet kom institutrådet frem til følgende tilbagemelding til dekanatet:
•
•

Det er uklart hvad man forstår ved forskningsfrihed på universitetet?
Rådet har observeret, at forskningsfrihed nævnes i SDUs vedtægter men ikke i
SDUs mere konkrete instrukser til institutledere og HoU på TEK.

Følgende link blev delt på mødet:
https://forskerportalen.dk/da/forskningsfrihed/

Ad 5) Eventuelt
Registrering af tid på projekter:
Der ønskes en udmelding fra ledelsens side om procedurer, der nøjagtigt beskriver,
hvordan forskerne skal registrere deres tid”.
Projekt om diversitet:
Leon Bonde Larsen informerede om, at der er taget Initiativ til et selvstændigt projekt
om diversitet, og at projektet er under opbygning. Dette i regi af studerende på
tværs af flere studieretninger på MMMI og enkelte undervisere.
P.t. tages der kontakt til forskellige organer på SDU.
Spørgsmålet er, hvor det skal indpasses i organisationen. Ønsket fra de studerende
og initiativtagerne er, at det rodfæstes på MMMI og ikke på fakultetet, da man frygter, at projektet her vil forsvinde lidt i mange andre projekter.
Der var ingen indvendinger imod dette.
Kommentarer til Staff Meeting om besparelser:
Der blev spurgt, om man har overvejet, at vi ikke bare kan flytte ressourcer rundt, da
vi er afhængige af kompetencer ift. kurser og forskning. Dette bekræftede Kasper
Hallenborg, at der er fokus på.
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Der blev endvidere opfordret til samarbejde på tværs af sektioner og institutter, således at kurser med få studerende ikke altid må aflyses. Kasper Hallenborg bekræftede,
at der også er fokus på dette.
Ad 6) Næste institutrådsmøde
Næste institutrådsmøde er fastsat til d. 4. maj 2021 kl. 13:00 - 14:30.
Agenda fremsendes senere.
Der indkaldes til ekstraordinært institutrådsmøde d. 8. februar 2021 kl. 11:00 - 12:00,
hvor der følges op på Mini-APV.
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