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Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Bente Rosenbeck ønskede at få et punkt med på dagsordenen, det
bliver punkt 7: Lærernes oprustning. Herefter blev dagsordenen
godkendt.
Ad 2)

Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 11.04.2013 blev godkendt.

Ad 3)

APV
Handleplanen er blevet afleveret til fakultetets APV-udvalg. Punktet vedrørende røggener vil blive behandlet på fakultetsniveau.
Pearl har skrevet ud til alle på INSS for at høre hvem der havde behov for nyt skrivebord/stol samt hvem der var interesseret i at få
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besøg af en ergoterapeut og få hjælp til at få indstillet bord og stol
korrekt. Efter tilbagemeldingerne er planen, at vi får besøg af en
ergoterapeut en dag i juli måned. Tine M. Svensson vil inden da få
et lille kursus i arbejdsstillinger samt gå med ergoterapeuten rundt
til de personer der havde ønsket hjælp.
Handlingsplan med mobning og chikane på Institut for Nordiske
Studier og Sprogvidenskab er blevet gennemgået og den reviderede
udgave vil blive lagt på hjemmesiden. Kontaktpersoner vil stå i
planen samt separat på hjemmesiden.
Nyansatte skal have oplyst, hvor de kan læse om handleplanen,
f.eks. ved opstartsmødet med de nye ph.d.’ere samt i velkomstbrevet til DVIP’erne.
Ad 4)

Forskerservice på HUM. Status på den tværgående gruppes
arbejde og drøftelse af hvorledes INSS ’ administration skal
løfte opgaven
Snitfladerne mellem fakultetet og institutterne er stadig under drøftelsen og det er endnu ikke afklaret hvilke opgaver det er vi får og
hvor mange ressourcer vi får tildelt, dog er det fakultet der skal tage sige af EU-ansøgningerne. Da instituttet ikke har den store ekspertise med skal der være mentorordning/sidemandsoplæring af
medarbejderne på INSS.
Instituttet er de første der skal høre om en ansøgning også selvom
det er en EU-ansøgning der skal videre til fakultetet, så vi kan følge
med i hvilke ansøgninger der er ude og følge med i udviklingen af
dem.
Torben Juel Jensen pointerede, at det skal være helt klart, hvor opgaverne (fakultet eller institut) bliver lavet, så der ikke bliver lavet
dobbelt arbejde.
Bjarne S.S. Hansen synes det er et godt tiltag og håber at så meget
som muligt kommer ud på institutterne.
Økonomistyring er vigtig, så der skal være en økonomimedarbejder
i forskerservicegruppen man kan henvende sig til.
Fakultetet vil stadig holde workshops, bl.a. om hvordan man laver
en god ansøgning.
Da det tager lang tid at lave en ansøgning er det vigtig, at se på underviserens forskningstid. Man kunne eventuelt kombinere lektor/postdoc undervisning, så der blev mere forskningstid til lektorerne.
Forskerservice er også en støtte til forskergrupperne. René Rasmussen mener der er behov for, at det tydeligt defineres hvad det er
for en rolle forskergruppelederen har.
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Ad 5)

Forholdet mellem SU-IR
De vigtigste punkter på Institutrådets første møde var at konstituere
sig og fastlægge et årshjul med følgende 4 punkter:
 Status for instituttets strategiplan og overordnede strategiske initiativer.
 Økonomi, bygninger, organisation og campus.
 Uddannelse, pædagogik og studiemiljø (status og initiativer).
 Forskningspolitik og omverdenrelationer.
Der vil ikke være områder/opgaver i SU der forsvinder efter at IR
er kommet til.

Ad 6)

Strategi 2016 – Implementering Fakultet og Institut
Det er mest fakultetsledelsen der er tovholder på opgaverne, så der
er ikke meget for institutterne at gøre endnu.
Bente Rosenbeck synes, at strategiplanen er svær at genkende fra
det første oplæg der blev lavet.
Strategi 2016 skal på som punkt på SU i efteråret.

Ad 7)

Lærernes oprustning (nyt punkt)
Bente Rosenbeck føler der er mange ”små” problemer i dagligdagen f.eks. i forbindelse med brugen af kopimaskiner, kompendieansøgning, oprettelse af en Doodle og vedligeholdelse af hjemmesider der kunne blive lidt lettere, hvis der kunne blev lavet kurser på
de forskellige områder.
Via INSS vil spørgsmålet blive sendt videre til underviserne om der
er flere der har den samme oplevelse, hvorefter der vil blive set på
hvad der kan gøres ved problemet.

Ad 8)

Meddelelser
a. Opsamling på MUS og selvangivelser for E2012
Bente Rosenbeck har haft MUS med post doc og da det er en
god ressource vi har, har hun under samtalerne talt om hvad instituttet kan gøre for dem og hvad de kan gøre for instituttet.
For at klæde dem bedre på kunne man tilbyde dem et pædagogikum og måske et projektlederkursus og opfordre dem til at
bruge forskergrupperne til fagligsparring.
Bente Rosenbeck har også haft MUS med de videnskabelige
assistenter, der er potentielle ph.d.’ere.
Begge grupper udtrykte tilfredshed med at være på instituttet.
John E. Andersen og Henrik Blicher har afholdt GRUS med
DVIP, der generelt var glade for at være op instituttet.
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Et af deres ønsker var, at få mulighed for at søge midler til konferencer. Svaret det det var, at dem der er med i et forskningsprojekt skal have mulighed for at søge midler.
Et andet punkt de kom frem med var, at kommunikationen
kunne være lidt uoverskuelig som ny.
De ønskede at der kunne blive lavet fælles seancer med det faste personale om bl.a. pædagogiske og didaktiske emner. Dette
er punkter der bliver sendt til Didaktisk Center.
Selvangivelser for E2012 bliver sendt ud i uge 22.
Der arbejdes på, at få den præudfyldte F2013-selvangivelse klar
til udsendelse i løbet af august
John E. Andersen lovede, at han ville prioritere opfølgningen
på MUS-rapporterne, så de enkelte HVIP’er kunne få et svar.
Ad 9)

Eventuelt
SU-mødet i september er rykket til den 19., da administrationsgangen er lukket den 12. + 13. på grund af et seminar.
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