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Tilstedeværende: Mette Kjær Andersen, Carl Bache, Klaus Geyer, Stine Grøndal Hansen, Astrid Jensen, 
Anna Vibeke Lindø, Martin Lund, Steffen Nordahl Lund, Bjarne Christensen, Flemming Smedegaard 
Fraværende med afbud: Justin Markussen-Brown 
 
Klaus Geyer forlod mødet under behandling af pkt. 5 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 1. møde den 27. august 2012 
Institutlederen oplyste at der i referatet manglede oplysning om at Klaus 
Geyer forlod mødet under behandling af mødets pkt. 4. Med tilføjelse af 
denne bemærkning blev referatet godkendt. 
 

2. Meddelelser 
Ud over dagsordenen: 

a) Vejledning om valg ved Syddansk Universitet 
  
3. Sager behandlet af institutlederen 
a) Tjenestestedsforlæggelse: 

Dennis Day, Göteborgs Universitet, efteråret 2012. 
b) Indkaldt forslag til faglige arrangementer i 2013. 

 
4. Økonomi 

Humanioras budgetmedarbejder Klaus Thomsen orienterede om fakultetets 
økonomiske situation og præsenterede forskellige beregningsmodeller for 
fakultetets/institutternes rammebudgetter for 2013. Det vil være op til 
dekanen, i samarbejde med institutlederne, at afgøre hvilken beregnings-
model, der vil danne grundlag for institutternes rammebudgetter i 2013.  
Institutrådet tog orienteringen til efterretning og udtrykte anerkendelse af 
fakultetets positive økonomiske udvikling. Institutlederen understregede at 
den forbedrede økonomi skal tilskrives en stram økonomisk politik på 
fakultetet igennem de seneste år, men også en stærkt forbedret STÅ-
indtjening. 

 
5. Stillinger 

Institutlederen fremlagde et udkast til bemandingsplan med henblik på 
drøftelse i institutrådet. Der var bred enighed om nødvendigheden af at styrke 
bemandingen på udvalgte, og p.t. underbemandede, uddannelser. Institut-
lederen vil snarest drøfte behovet for nye stillinger med dekanen. 
 
Der var indkommet høringssvar til to stillinger: 
Lektorat i tysk 
Stillingsopslaget blev justeret i henhold til de indkomne høringssvar og vil 
blive fremsendt til fakultetet med henblik på opslag snarest muligt. 
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Adjunktur i virksomhedskommunikation 
Det indkomne høringssvar gav ikke anledning til ændring af stillingsopslaget, 
som fremsendes til fakultetet med henblik på opslag snarest muligt. 
 

6. Faggrupper  
Institutlederen ønskede en principiel drøftelse af medarbejderes medlemskab 
af/tilknytning til faggrupper og vil på baggrund af institutrådets bemærk-
ninger udarbejde retningslinjer for faggrupper ved ISK. 

 
7. Normer  

Spørgsmålet om tilbagevenden efter endt barselsorlov blev drøftet, og der 
opnåedes enighed om at tilskrive kvindelige medarbejderes timekort 5 kt/u 
ved tilbagevenden efter længere tids barselsfravær (min. 12 uger). Det blev i 
den forbindelse foreslået at mandlige medarbejdere ligeledes tilskrives en 
kompensation i forbindelse med barsel/fædreorlov. Institutrådet vil på et 
kommende møde fastlægge retningslinjer herfor. 

 
8. Centerdannelse 

Der var fremsendt en ansøgning om etablering af et nyt forskningscenter ved 
instituttet: Centre for Human Interactivity (CHI). Der var enighed i 
institutrådet om at imødekomme ansøgningen. 

 
9. Tilrettelæggelse af arbejdstid  

Institutlederen foreslog nedsættelse af en arbejdsgruppe til afklaring af mulig-
hederne for at skabe mere sammenhængende forskningstid for instituttets 
VIP-medarbejdere. Institutrådet enedes om følgende sammensætning af 
arbejdsgruppen: 
Hjørdis Albrektsen, Christian Heyde-Petersen, Astrid Jensen, Steffen Nordahl 
Lund (formand) og Flemming Smedegaard. 

 
10. Evt. 

Institutlederen ønskede at høre institutrådets holdning til spørgsmålet om 
underskrifter på indkaldelser og referater fra møder i institutrådet. Der blev 
opnået enighed om at anbefale at institutlederen underskriver sig med begge 
titler i forbindelse med institutrådets møder. 
 
 
Mødet sluttede kl. 12.15 

 
 
 

 
Steffen Nordahl Lund Carl Bache 
formand/institutleder næstformand 
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