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Tilstedeværende: Simon Hedegaard, Alexandra Holsting, Laila Kjærbæk, Anders Klitmøller, Sharon Millar, 
Julie Anine Noesgaard, Gitte Rasmussen, Stine Grøndal Skovlund, Lone Marianne Villemoes 

Fraværende med afbud: Signe Hannibal Jensen, Katrine Sofia Lind, Magnus Monrad-Alexandersen, Jesper 
Tinggaard Svendsen  

Fraværende uden afbud: Marianne Rathje 

 

1. Meddelelser 
Institutlederen orienterede om de seneste meddelelser fra instituttet herunder nyt om stillinger. I denne 
forbindelse diskuterede institutrådet hvornår en stilling kan slås op når en medarbejder får bevilget orlov. 
Line Brink Worsøe forlænges i sin ansættelse som postdoc. 
Johanne Stege Philipsen forlænges i sin ansættelse som postdoc for Fakultetets Omstillingspulje. 
Stuart Pethick er ansat som videnskabelig assistent. 
Søren Vigild Poulsen er ansat som postdoc for RESEMINA-midler. 
Thomas Hestbæk Andersen er bevilget orlov uden løn fra sin stilling som lektor. 
Annette Esbensen forlænges som videnskabelig assistent for delvis ISK- og UVM-midler. 
Carl Bache har indgået en seniorordningsaftale. 
Mona Have Nielsen ansættes som postdoc for egne midler. 
Erin Beatty er bevilget orlov uden løn fra sin stilling som lektor. 
 

2. Bemanding 
Thomas Hestbæk Andersen har fået orlov fra sin stilling som lektor ved ISK og udtræder dermed af 
institutrådet. 1. suppleant Laila Kjærbæk indtræder i institutrådet i stedet for Thomas. 
Jesper Tinggaard Svendsen ønsker at udtræde af institutrådet pga. sit nye hverv som viceinstitutleder. 2. 
suppleant Uwe Kjær Nissen indtræder i institutrådet i stedet for Jesper. 
 

3. Rejser 
Der var fremsendt ønsker om studierejser til et samlet beløb på 590.424 kr. Institutlederen oplyste at der 
som udgangspunkt er afsat kr. 500.000 i budgettet. Institutrådet diskuterede de indkomne ansøgninger og 
mulige kriterier der kunne anvendes. Det blev besluttet at i lighed med tidligere år, at medarbejdere der 
har tilkendegivet ønske om støtte til mere end 2 studierejser (for adjunkter dog mere end 3), vil skulle 
prioritere deres ønsker, hvoraf max 1 kan være oversøisk. 
 

4. Stillinger 
Institutlederen orienterede om stillinger og at dekanen har godkendt opslag af et adjunktur i Engelsk. 
Alexandra Holsting spurgte ind til fagmiljøernes fastlærerdækning for at få et indtryk af hvor pressede 
fagmiljøerne egentlig er. 
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Anders Klitmøller fremsatte ønske om en snak om miljø og behov for ISK Slagelse. 
Institutrådet diskuterede desuden hvilke regler der gør sig gældende ifm. orlovsbevillinger. 
 

5. APV 
Institutlederen orienterede om nogle af de konkrete forslag til forbedring af psykisk arbejdsmiljø fra 
efterårets APV-undersøgelse, på baggrund af medarbejdermødet 31. januar 2019. Institutlederen 
påtænker især at tage en dialog med studierne ved det arbejdspres/-mængde, der er forbundet med 
undervisning og eksamensarbejde. 
Arbejdsmiljøgruppen ved ISK arbejder videre med APV-processen.  
 

6. Mødetidspunkt 
Anders Klitmøller har spurgt om mulighed for at rykke mødetidspunkterne for kommende 
institutrådsmøder til kl. 9.00. Institutlederen undersøger om medlemmerne har opsættende undervisning 
på mødedatoerne og hvis ikke rykkes kommende møder frem til kl. 9.00.  

 
7. Evt.  

Den varslede beredskabsøvelse der var sat til 22. februar 2019, er aflyst. 
Institutlederen orienterede om problematikken vedr. aflysning af undervisning ifm. vinterferie i uge 7.  
 
 
Mødet sluttede kl. 10.00. 

 

Sharon Millar    Gitte Rasmussen 
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