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Beslutningsreferat af 20. møde i institutrådet 
onsdag den 4. februar 2015  

 
 

Tilstedeværende: Bjarne le Fevre Jakobsen, Stine Grøndal Hansen, Astrid Jensen, Steffen 
Nordahl Lund, Uwe Kjær Nissen, Merete Pedersen. Gitte Rasmussen, Flemming Smedegaard. 
Fraværende med afbud: Mette Kjær Andersen. 
 
Martin Lund deltog som referent. 
 

 
1. Godkendelse af referat fra 19. møde i institutrådet den 10. december 2014 

Godkendt. 
 
2. Meddelelser 

Ingen bemærkninger.  
 
3. Sager behandlet af institutlederen 
  Ingen bemærkninger. 
 
4. Budget 2015 

Institutlederen fremlagde budget 2015 for henholdsvis driftsudgifter og 
DVIP/DTAP-udgifter ved ISK. Institutrådet havde enkelte spørgsmål og 
bemærkninger til budgettallene, men tog budgettet til efterretning. 

5. Stillinger 
Institutlederen havde udsendt udkast til stillingsopslag for følgende stillinger: 
 

• Lektorat i dansk sprog og kommunikation 
• Lektorat i sprogtilegnelse 
• 3 ph.d.-stipendier inden for områderne organisationskommunikation og 

social praksis og kognition. 
 
Institutrådet godkendte efter en drøftelse de fremlagte udkast, der vil blive 
sendt til høring i relevante studienævn. 

 
6. Bedømmelsesudvalg 

Institutrådet besluttede at indstille følgende bedømmelsesudvalg: 
 
Ph.d.-afhandling (v/Elisabeth Muth Andersen) 
Lektor Dennis Day, formand, ISK 
Professor Tom Koole, Rijksuniversiteit Groningen 
Professor Pirkko Liisa Raudaskoski, Aalborg Universitet  
 
Lektorat i dansk sprog og kommunikation 
Lektor Bjarne le Fevre Jakobsen, formand, ISK 
Lektor Nina Møller Andersen, Københavns Universitet 
Lektor Søren Frimann Trads, Aalborg Universitet 
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Lektorat i sprogtilegnelse 
Lektor Pia Thomsen, formand, ISK 
Professor Hanne Gram Simonsen, Universitet i Oslo 
Professor Klaus Laalo, Universitetet i Tampere 
 
Ph.d.-stipendium (social praksis og kognition) 
Professor mso Gitte Rasmussen, formand, ISK 
Lektor Dennis Day, ISK 
 
Ph.d.-stipendium (organisationskommunikation) 
Institutleder Steffen Nordahl Lund, formand, ISK 
Lektor Flemming Smedegaard, ISK 
 
Ph.d.-stipendium (organisationskommunikation) 
Lektor Astrid Jensen, formand, ISK 
Lektor Steven Breunig, ISK 
 
Institutlederen kontakter de indstillede personer med henblik på accept. 
 

7. Målsætninger 2015-17 
Institutlederen gennemgik indledningsvis instituttets målrapportering for 
kontraktperioden 2013-2014. 15 ud af 16 mål er enten opfyldt eller delvis op-
fyldt. I forbindelse med målet vedr. BFI-points er det på grund af manglende 
data endnu ikke muligt at vurdere målopfyldelsen. 
Efterfølgende drøftede institutrådet de fremsendte høringssvar i forbindelse 
med instituttets målsætninger 2015–2017. Institutlederen foreslog at en ar-
bejdsgruppe bestående af institutrådets formand og næstformand forholder sig 
til såvel høringssvar som institutrådets bemærkninger i et nyt udkast til drøftel-
se på et kommende møde i institutrådet. Institutrådet tilsluttede sig forslaget.  
 

8. Studierejser 2015 
Institutlederen oplyste at der var indkommet et meget stort antal tilkende-
givelser om studierejseønske. De fremsendte interessetilkendegivelser over-
stiger de økonomiske rammer i forhold til budgettet, og institutrådet enedes om 
at medarbejdere kan forvente imødekommelse af op til 2 studierejser i 2015. 
Såfremt en medarbejder har fremsendt ønske om mere end 2 rejser, vil ønsker-
ne skulle prioriteres.  
 

9. Evt. 
a) Institutlederen oplyste at der fra medarbejderside var fremsat ønske om at ud-

vide døråbningstiderne på ISK-gangene. Stine Grøndal Hansen meddelte at 
Teknisk service har oplyst at det er instituttets beslutning at fastsætte åbnings- 
og lukketiderne. Institutrådet fandt at en udvidelse af åbningstiden mandag-
torsdag til kl. 17 og fredag til kl. 16 vil være hensigtsmæssig. Institutsekreta-
riatet vil gå videre med sagen. 

b) Institutlederen havde modtaget henvendelse om ændring af betegnelsen på 
centrenes forskningslokaler. Lokalerne benævnes p.t. ”projektrum”, men der 
var fra en medarbejder fremsat ønske om at betegnelsen blev ændret til ”forsk-
ningscenterlokale”. Institutrådet fandt den nuværende betegnelse dækkende og 
anbefalede at den denne betegnelse fastholdes. 

c) Uwe Kjær Nissen stillede spørgsmål til forhold omkring mundtlig eksamen, 
hvor det er besluttet at der ikke længere tilbydes kaffe/te eller anden form for 
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forplejning til eksaminator og censor. Flere medarbejdere har beklaget samme 
beslutning. Institutlederen vil bringe spørgsmålet op i institutlederkredsen. 

d) Uwe Kjær Nissen udtrykte undren over den manglende drøftelse af og reaktion 
på dimensioneringsspørgsmålet i institutrådet. Institutlederen medgav at di-
mensioneringsplanerne kunne være drøftet også i institutrådsregi, men tænkte 
at spørgsmålet var behandlet i alle relevante fora. 

 
 
 
 Mødet sluttede kl. 10.40 
 
 

Steffen Nordahl Lund Gitte Rasmussen  
Formand Næstformand 
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