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Bilag 1 - SU-referat 19 09 2013

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

Godkendelse af referat af møde den 30.5.2013
Referatet blev godkendt efter René Rasmussen havde gjort opmærksom på, at hans navn manglede i referatet under deltagere.

Ad 3)

Dekanatbesøg 22.1.2013 – Har SU input til dagsordenen/spørgsmål til dekanen?
René Rasmussen vil gerne høre, hvad man vil gøre i praksis for at
undgå nye timepukler.
John E. Andersen vil tage spørgsmålet op om lokalesituationen for
undervisningen og foreslå et udvalg bestående af undervisere, der
skal komme med forslag til, hvordan det perfekte undervisningslokale skal være udstyret.

SIDE 2 AF 6

SIDE 3 AF 6

Ad 4)

APV (gæster Erik Kimose og Stig Andersen)
Der er problemer med røg der siver op i kontorlokalerne der ligger
over rygeområderne.
Stig Andersen kunne fortælle, at Hanne Møller er ved at udfærdige
et skrift vedrørende rygning udenfor.
Der har været forslag om at fjerne askebægerne ved indgangsdørene, men så vil problemet bare være at folk smider skodderne foran
døren, det bedste vil nok være at henstille folk til ikke at ryge ved
dørene.
Torben Juel Jensen forslog, at der blev lave en rygefri zone foran
dørene og der i stedet blev lavet et overdækket område, hvor der
kunne ryges.
Erik Kimose kunne fortælle, at hver gang de studerende holdt fest
gik en af skydedørene i stykker, idet de blokerer den så den ikke
lukker når de skal ud at ryge.
Problemer i undervisningslokalerne: dårligt indeklima, støj udefra
og dårlig indretning.
Ifølge Stig Andersen er stisystemerne omkring fakultetet offentlige,
men hvis der er for meget larm nå der bliver kørte skateboard, bliver de sendt væk.
Torben Juel Jensen spurgte om problemerne med indeklimaet
skyldtes for mange i lokalerne. Erik Kimose kunne oplyse, at lokalerne i bygn. 22 havde fået nyt klimaanlæg, men det virker ikke helt
efter hensigten, men det bliver der arbejdet på.
Torben Juel Jensen henviste også til projektorerne sidder uhensigtsmæssigt. Preben Dømler kunne oplyse, at det er ITMedia der
skal løse problemet, men det bliver først efterhånden som de nye
projektorer kommer og skal installeres.
Erik Kimose oplyste, at der er midler til forbedring, så Preben
Dømler vil undersøge sagen nærmere.
René Rasmussen spurgte, om der bliver arbejdet på at udvide lokalerne, da de er fyldt helt op og lidt til.

Stig Andersen: Der er planer om at leje lokaler i Mikadohuset for at
løse problemet med for få lokaler.
Det er et stort problem, at netværket ikke fungerer i undervisningslokalerne.
Erik Kimose oplyste, at Jacob Jørgensen arbejder på højtryk for at
få problemet løst. De 3 auditorier vil blive ordnet til jul. Multisalen
har fået en stikkontakt pr. siddeplads.
Stig Andersen foreslog at der blev nedsat et udvalg af undervisere
der kan diskuterer, hvordan lokalerne skulle indrettes og hvad des
skulle være udstyret med.
Status på handleplanen om arbejdsstillinger og møbler er følgende:
I juli havde vi besøg af en fysioterapeut fra Arbejdsmiljøcentret,
hvor de ca. 10 personer der havde ønsket det fik en fælles introduktion og derefter individuel rådgivning. Tine M. Svensson fik ekstra
materiale og kan kontaktes hvis behov for hjælp med indstilling af
bord stol.
Borde og stole bliver løbende skiftet ud, dels når det bliver efterspurgt, og dels når der rokeres rundt og nye kommer til.
Jan Bendixen gjorde opmærksom på kulden på biblioteket. Ifølge
Erik Kimose har der de sidste år være forsøg i gang for at løse problemet og problemerne vil nu blive udbedret. Der vil blive tætnet,
og vinduerne vil blive ordnet (de er sat forkert i).
Med hensyn til rengøringen, har Preben Dømler fået forklaret
hvordan standarden bliver målt. Preben vil oplyse om dette i INSS
nyt.
John E. Andersen spurgte til det cykelkaos der er ved cykelstativerne, som kan være til fare for bl.a. blinde. Og han spurgte til kontrol med ”ubudne hærværksgæster”.
Erik Kimose kunne oplyse, at stregerne der viser hvor man ikke må
placere sin cykel vil blive malet op og man ser med stor alvor på de
unge der går og ødelægger området. Der bliver fanget en hel del,
der er ca. 4 sager om året og der bliver brugt mange penge på vagter.

SIDE 4 AF 6

Ad 5)

Input til budget 14
Bilag: Budget 2013, INSS drift, blev delt rundt. Der er stadig lidt
penge på kontoen for VIP rejser og kompetenceudvikling. John E.
Andersen spurgte, om det var en idé at købe iPads for pengene til
de undervisere der har brug for en, f.eks. til brug ved møder. Torben Juel Jensen ville høre, hvor mange der havde fået af slag på deres ansøgning. Stort set alle har fået godkendt deres ansøgning og
de afslag der har været, var ikke på grund af, at der skulle spares
penge.
SU-medlemmerne vil overveje om pengene skal bruges til iPads.

Ad 6)

Studiemiljø og træffetid/åbningstider på instituttet
Selvom der ikke møder mange studerende op til de faste træffetider
var der enighed om, at det er en god idé at fastholde dem, da træffetiderne signalerer åbenhed og fremmer det kollegiale samarbejde.

Ad 7)

Inhabilitet
Forvaltningsloven tilsiger, at der skal træffes afgørelser der ikke er
påvirket af personlige interesser, men også at afgørelserne skal foretages således at der ikke kan skabes mistillid til afgørelsernes
neutralitet.
Fakultetets oplæg til opfyldelse af forvaltningslovens bestemmelse
om inhabilitet blev taget til efterretning uden videre diskussion.
Deltagelse i KU konference for samarbejdsudvalgsmedlemmer
25.11.2013.
Det vil være en god idé, at diskutere spørgsmålet om opgaveglidning/opgaveoverdragelse.
Mail med invitation til KU konference for alle samarbejdsudvalgsmedlemmer 25.11.2013 vil blive sendt efter dette SU-møde.

Ad 8)

Orientering
a. Status efter Q2
Q3 er ikke færdig endnu.
Efter Q2 var der planlagt et overskud på ca. 200.000 kr., men
en fejludbetaling fra fakultetet vedrørende Åbent Universitet
bliver underskuddet ca. 7-800.000 kr., det er dog stadigt et
pænt resultat. Der blev brugt flere penge på DVIP end ventet
(Pr. 11. 10. 2013 ser det dog ud som om vi kommer igennem
Q3med et lille overskud!!!)
.

SIDE 5 AF 6

SIDE 6 AF 6

b. Afvikling af undervisningspuklen fra før 2012 (forskningssemester og tillæg)
17 har reduceret undervisning, 1-2 skal have reduceret undervisning i 2014.
Ca. 4 der ikke har fået deres engangstillæg endnu og 3 deres
faste tillæg. (Pr 11. 10. 2013 alt er nu fordelt og godkendt af
dekanen de faste tillæg væsentligt større end forventede.)
c. Nyt økonomistyringssystem
Der bliver indført nyt økonomisyringssystem, Navision, den
1.1.2014. Pearl G. Bearden sidder med i fakultetets implementeringsgruppe sammen med de øvrige institutadministratorer. Der vil blive behov for noget lokal assistance til det
nye Navision derfor skal Linda Danielsson og Tine M.
Svensson deltage i Navision kurser i efteråret.
d. MUS kadence E13
VIP’erne vil helst til MUS inden sommerperioden.
e. Implementering af INSS Forskningsstøtte
Fakultetet vil frem til 1.1.2014 varetage forskningsstøtten,
hvorefter den vil overgå til instituttet. Administrationen er
begyndt at forberede sig på at overtage opgaven. (Kommentar pr. 11. 10. 2013 der vil med Dekanens godkendelse blive
opslået en AC TAP-FU stilling netop til at bestride dette område kombineret med kommunikation. JEA)
f. Nye HVIP-stillinger
De nye stillinger er fordelt således:
3 i litteratur
1 i kommunikation
1 i medie
1 i sprog

