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1. Godkendelse af referat fra 48. møde i institutrådet d. 20. februar 2019 
Referatet vil blive rundsendt pr. mail til rådets godkendelse. 
 

2. Meddelelser 
Marianne Rathje har opsagt sin stilling pr. 31. marts 2019 pga. nyt job hos Dansk Sprognævn. 
Eckhard Bick er gået op i tid grundet eksterne midler. 
Lønforhandlinger for ISK’s VIP-personale er afsluttet og ligger p.t. ved Personalekontoret. 
 

3. Stillinger 
Et studieadjunktur er slået op inden for Organisations og global kommunikation. 
 

4. Strategi 
Institutlederen orienterede om de overvejelser der gøres pt. vedr. holdstørrelser og opgavebelastning og 
at der samarbejdes med Fakultetet mhp. at finde bedre løsninger for ovennævnte. 
Institutlederen orienterede om en ny kommunikationsplatform på Fakultetsniveau – der kommer 
nærmere information inden længe. 
Institutrådet diskuterede hvorvidt Brainfood-konceptet skal gentænkes, måske i form af en flyer og at der 
skal tænkes positivt ift. stillinger og generelt arbejdsmiljø. Der overvejes et slags nyhedsbrev fra 
instituttet med al kommunikation vedr. arrangementer, stillinger, publikationer osv. 
Institutlederen holder Forskningsudvalgsmøde 2. april hvor det påtænkes at starte en proces vedr. formål, 
strategi og fremtidsplaner for centrene.  
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5. Evt.  

Institutrådet diskuterede de generelle regler ifm. orlovsbevillinger og Anders Klitmøller efterspurgte en 
større gennemsigtighed i denne forbindelse. 
Der blev desuden spurgt ind til den nye ferielov der træder i kraft 1. september 2020. Som udgangspunkt 
ændrer de nye regler ikke på medarbejderens optjening eller afholdelse af de 25 almindelige feriedage. 
SDU arbejder i øjeblikket på at udarbejde interne retningslinjer ift. Ferieloven og der meldes ud så snart 
det er muligt. 
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