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Dagsorden:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 10.10.2014
Referatet blev godkendt.

Ad 3)

APV – Den årlige trivsels- og tilfredshedsundersøgelse (13.11. –
3.12.2014)
Der blev orienteret om trivsels- og tilfredshedsundersøgelsen der
løber fra 13.11. – 3.12.2014, hvor alle opfordres til at deltage. Resultatet af undersøgelsen bliver offentliggjort ultimo januar 2015.
Resultatet fra denne samt fra den forrige undersøgelse vil kunne

bruges til det temamøde som SU har ansvaret for, om kommunikation og Work-life balance.
Ad 4)

Dimensioneringen – Hvad betyder det for INSS?
Ministeren ønsker for visse fag der er belastet af arbejdsløshed at
KA-optaget skal reduceres med 30 %, dette skal ske over de næste
3 år.
Alle på INSS er berørte, på nær Audiologopædi som ministeren har
fredet.
Sprogpsykologi er en KA-uddannelse uden BA, skaden er ikke så
stor her, da vi har stoppet for optag i 2014.
Ministeren har meddelt, at for de fag der er støttet som små fag,
Finsk og Indoeuropæisk, skal optaget på KA være på 5 og optaget
på BA må højst være med 20 % overbookning.
IT & Cognition er en KA uddannelse og der er plads til at de ikke
bliver beskåret.
Optaget på Dansk KA er ca. 130 med en reduktion på 30 % vil optaget ende på 100. BA optaget vil herefter skulle være på 120. Det
er en nedgang på 47 % i forhold til Ba optaget i 2014 på ca. 220.
Ønsket fra instituttet er, at have betydelig flere på BA for at sikre
fuld udnyttelse af KA-pladserne. Dette er dog afvist af dekanen.
På Lingvistik og Indoeuropæisk skal KA optaget reduceres betragteligt, og der forhandles stadig om BA optaget.
Kim Byvald spurgte til, om der kunne være et marked for BA på
ÅU der gerne vil ind på KU.
Kim Byvald spurgte endvidere, om der er mulighed for et større
BA optag, hvis frafaldet er for stort til at uddanne de kandidater vi
har plads til.
Det kunne være en mulighed, men Ministeriet hvert år vil se på arbejdsløshedssituationen.
Kim Byvald forslog, hvis der var penge til det, at udvikle undervisningsformen, så frafaldet kan reduceres. John E. mente det både var
en mulighed og en oplagt forpligtelse for faget.
På spørgsmålet om dimensioneringsplanens konsekvenser for bemandingen svarede John E. at der i hvert fald ikke kan siges noget
som helst før de endelige reduktionstal er fastlagt. [Med den kom-
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promisløsning som er aftalt mellem Rektorkollegiet og Ministeren
d. 4. november er det ikke længere aktuelt at tale om personalereduktioner inden for budgetoverslagsårene på grund af dimensioneringsplanen JEA]
Jan Bendixen ønskede at John E. orienterer ved et TAP-møde, når
der vides mere om bemandingssituationen.
Temaseminarer – Hvornår og i hvilken rækkefølge?
Temaseminarerne vil blive lagt i det nye år og rækkefølgen foreslås
som følgende:
1. SU – kommunikation mellem VIP og TAP samt Work-life balance.
2. Forskning
3. Uddannelse – fremdriftsreformen
Ad 5)

Renovering og retningslinjer for brug af kuglebanen på biblioteksvæggen
Vi har nu officielt fået overdraget værket af Ny Carlsbergfondet.
Der er dog problemer med kuglebanen og før det problem er løst,
kan vi ikke komme videre med retningslinjerne for brug af banen.
Jan Bendixen vil gerne have en varsling, hvis der skal stilles et stillads op i forbindelse med justering af kuglebanen, og det skal heller
ikke ske midt i semesteret.

Ad 6)

Orientering
a. Foreløbig tilbagemelding fra IL om oplysninger, om eksamensaktivitet for de enkelte MUS-deltagere
John E. oplyste, at indtil videre havde alle MUS-deltagerer haft
oplysningerne om eksamensaktivitet med. Der er ingen der har
haft indvendinger mod, at skulle medbringe disse oplysninger,
som har været til stor hjælp til, at give et indtryk af, hvor mange
der går til eksamen.
b. LYNC
Den 27. oktober bliver der sendt en plan ud til 3. + 4 + 5. sal
om udrulningen af LYNC, der foregår den 4. og 5. november.
Der vil blive lagt headset og busylight på kontorerne og vejledning vil blive lagt i dueslaget samt sendt pr. mail.
Det er HelpDesken og ikke administrationen der er support på
LYNC.
c. Økonomi
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Q3 er færdig. Lønningerne rammer næsten det budgetterede og
driftsudgifterne er på 80 % af det budgetterede.
Vi har et betydeligt mil. overskud, men det kan hurtigt ændre
sig, og det er dekanen der afgør, hvem der skal have glæde af
pengene, vi kan ikke selv disponere over dem.
Bent Rosenbeck mindede om, at vi er i en positiv situation,
hvorimod vi i 2010 havde en dårlig økonomi og fik hjælp fra
andre institutter. Det er derfor muligt, at overskuddet skal hjælpe andre institutter der har brug for det.
I 2015 er der budgetteret med en VIP ansættelse der er udskudt
fra 2014 og så skal post doc forpligtelserne afvikles, hvorefter
vi eventuelt vil komme ud af 2015 med et lille underskud på 1,5
mil. kr. Herefter forventes det, at budgettet udligner sig, så der
vil være et overskud fra 2016.
Økonomiredegørelsen blev taget til efterretning.
Ad 7)

Eventuelt
Intet under eventuelt.

Næste SU-møde er 2. december 2014
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