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

Godkendelse af referater af møde den 06.12.2012 og 30.01.2013
Referaterne blev godkendt.

Ad 3)

Snitflader mellem Institutråd, FU og SU. Drøftelse
Institutrådet er ved at tegne sig, kandidaterne er meldt ind og det
ser ud til at det bliver et velfungerende råd, desværre er der ingen af
de Danskstuderende der har meldt sig.
FU skal reetableres med bl.a. nye og yngre kræfter. FU skal koncentrere sig om forskningen og forberede indslag til Institutrådet.
Institutrådet er et demokratisk råd hvor SU er en kontrolinstans og
tager sig af overenskomstspørgsmål, som bl.a. ferieafholdelse.

Ad 4)

Høring om Tenure-track ansættelsessystem
Tenure-track systemet har som formål at tiltrække de mest talentfulde forskere og undervisere som tenure-track assistant professors
i et internationalt genkendeligt system.
Det 6-årige tenure-track forløb er et karriere forløb for udvalgte
talentfulde forskere. Tenure-track assistant professors kan normalt
ikke blive afskediget grundet institutionens forhold under det 6årige forløb, medmindre helt særlige omstændigheder indtræffer
som eksempel nedlæggelse af institutter og fagområder mv.
Hvis man ikke består den endelige prøve, kan man blive tilbudt
ansættelse som tidsbegrænset adjunkt i op til 2 år med fratræden
derefter.
Da det kun er få der tilbydes et tenure-track forløb er John. E.
Andersen bange for, at adjunkterne bliver delt op i a og b-hold.
Bjarne S.S. Hansen er bekymret for det tværgående udvalg og det
uklare forhold mellem associate professor og full professor.
I udlandet kan det være et problem at komme som lektor fra det
danske system, da man skal være professor for at kunne gøre sig
gældende, derfor kunne det være en god idé at få et system der er
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mere sammenlignelig med det udenlandske.
Ad 5)

APV handleplaner. Tovholdere skal udnævnes og antal handleplaner aftales
Hvert område i handleplanerne skal have en tovholder.
Hovedpunktern ved den fysiske APV er:
Støv
Tobaksrøg ved hovedindgangen
Skriveborde og kontorstole: Ubekvemme stillinger
Undervisningslokalerne
Tovholder er Preben Dømler.
Hovedpunkterne ved den psykiske APV er:
Mobning og chikane
Manglende balance mellem arbejdsmængde og tid
Tovholder er René Rasmussen.
Punktet kommer på dagsordenen igen på SU den 11. april
2013, da handleplanerne skal sendes til fakultetet primo maj.

Ad 6)

Ferieafholdelse på INSS. Drøftelse
Det er en stor udfordring, at få alle til at afholde deres ferie, hvis
ferien ikke bliver afholdt koster det instituttet dyrt, da ikke afholdt
ferie skal betales til feriefonden.
Lokalaftalen vil blive revideret af Pearl G. Bearden, bl.a. vil der
blive indføjet, at der skal holdes 3 ugers ferie i perioden 1. maj –
30. september og afsnittet om administrativ planlagt 4 ugers ferie
bliver fjernet.
Den nye lokalaftale vil blive sendt til skriftlig høring, så den kan
være klar inden afholdes af hovedferien skal varsles.

Ad 7)

Meddelelser
a. Selvangivelser
Selvangivelserne for E12 er modtaget og de nye selvangivelser
er sendt ud.
Systemet i forbindelse med indberetning af selvangivelser er
ved at blive forbedret, så det skulle blive lettere at udfylde
selvangivelserne.
b. Ansættelser
Der er 2 nye stillinger er slået op:
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Studiesekretær til eksamensadministrationen
Institutadministrator
Ny studentermedhjælp, Frederik Gybel Jensen er ansat som
afløser for Line Stoltenberg.
Flere stillinger vil blive slået op i forbindelse med de ny projekter der er kommet til instiuttet.
c. MUS/afvikling af undervisningspukler
MUS-samtalerne er afholdt med HVIP og aftalerne omkring afvikling af undervisningspuklerne er aftalt.
Bente Rosenbeck er ved at være klar til at indkalde post doc og
videnskabelige assistenter til MUS.
Bettina Perregaard afholder MUS med ph.d.-stipendiaterne til
efteråret.
Ad 8)

Eventuelt
Indkaldelserne til SU-møderne kommer fra noreply og kan måske
ligge i uønsket mail.
Næste SU-møde er 11. april 2013.
Regnskabet for 2012 ser godt ud, der er et betragteligt overskud på
2,4 mil. kr. Grunden til, at der er et så stort overskud er, at en del
midler fx for bedre STÅ produktion og MOMS refusion kom til
instituttet sent på året.

SIDE 4 AF 4

