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Der blev budt velkommen til Tina Høyer, der bliver inviteret til møderne
som gæst for HK-gruppen og til John Tøndering og Tine M. Svensson der er
nye medlemmer.
Dagsorden
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
JEA ønskede et ekstra punkt på dagsordenen, Behandling af
arbejdsgruppernes spareanbefalinger.
Herefter blev dagsordenen godkendt.

Ad 2)

Godkendelse af referat af møde den 25.1.2017
Rettelse til pkt. 4, CF svarede at det kunne være en idé at begynde
at forberede kollegerne på at der vil ske forandringer i forbindelse
med fusionen. Er rettet i referatet der ligger i grupperummet.
Rettelse til pkt. 7, der er planer under udvikling for nedbringelse af
timepuklerne. Er rettet i referatet der ligger i grupperummet.
TJJ henviser til pkt. 6, han synes ikke adjunktkriterierne står helt
klart og efterlyser adjunktkriterier der matcher oplysningerne om
lektorkriterierne, JEA vil undersøge det nærmere.
Referatet blev herefter godkendt.

Ad 3)

Implementering af undervisningsportfolio
Undervisningsportfolioen er et vigtigt redskab der skal bruges til
løbende refleksion over egen undervisning.
Portfolioen er indført for at vise at undervisning er lige så vigtig
som forskning, samt skabe en ligestilling mellem undervisning og
forskning og en måde at dokumentere egen undervisning.
Materialesamlingen skal være personlig, så hver enkelt underviser
selv kan bestemme hvad der skal offentliggøres, det er vigtigt med
et privat rum.
JEA mener ikke det er et emne der er egnet til alene at tage op ved
MUS, da der primært skal tales om den pædagogiske tilgang til
undervisningen.
CF foreslog et alternativ til at lade en portfolio vægte i MUS,
nemlig at der afholdes GRUS med fokus på
undervisningsrefleksioner og med deltagelse af studielederen.
Afholdelse af GRUS kunne måske også betyde at omfanget af den
enkelte undervisers portfolio nedsættes således at dele af de
refleksioner portfolioen skal rumme, erstattes af sparring med
kolleger og studieleder.

TJJ tilføjede at hvis det bliver til noget med GRUS skal man huske
godskrivning af timerne.
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Ad 4)

Procesplan for Forskningsevaluering 2017
Der er revideret lidt i tidsplanen; det er markeret med gult i bilaget.
Inden 31. marts skal institutterne sende forslag til
panelmedlemmer, NFI og INSS sender et samlet forslag, 2 fra NFI
og 3 fra INSS.
15. juni begynder institutterne på selvevaluering, udarbejdelse af
CV’er og udpegning af to publikationer fra hver VIP.
TJJ ønsker klare kriterier for udarbejdelse af CV,
forskningspublikationer og udtræk fra CURIS.
Ifølge JT skal der laves en plan inden næste SU, for hvad der skal
gøres så alle VIP’erne er klar over det.

Ad 5)

Behandling af arbejdsgruppernes spareanbefalinger. Nyt
punkt
Bilag blev delt rundt:
Procesplan for behandling af de 4 arbejdsgruppers anbefalinger.
Alle rapporter ligger tilgængeligt på dette link:
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/forandring/hum/Sider
/default.aspx
Anbefalingerne sendes til høring primo maj, og beslutningerne
tages den 20. juni.
Et af de store punkter er forslagene om centralisering af dele af
administrationen, bl.a. studie og eksamen samt kommunikation og
forskningsstøtte.
Der vil blive indkaldt til et kort ekstraordinært SU-møde efter den
25. marts. Mødet er indkaldt til den 6. april.
Vi skal finde ud af hvilke værdier der går tabt, hvis der
centraliseres, og hvilke opgaver vi mener der skal være på
institutterne.

Ad 6)

Selvangivelser/timeoverskud
Der er ligningsmøde i morgen den 16. marts, og inden for få uger
vil selvangivelserne blive sendt ud. Der er 11 der endnu ikke har
sendt selvangivelser ind.
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For at få timepuklerne ned er der i 2016 givet mere forskningstid til
VIP og følgelig brugt flere DVIP til undervisningen end tidligere
år.
Ad 7)

Orientering
a) Økonomi
Bilag blev delt rundt og gennemgået.
2016 blev afsluttet i fin balance.
På løndelen er der blevet brugt flere penge end oprindeligt
budgetteret på DVIP og DTAP (tutorer) til gengæld var
driftsomkostningerne lidt lavere.
Ask Fuglsang er blevet vores nye kontaktperson i
Økonomicentret.
HTN reklamerede for vores nye elektroniske tavler. Der står
en i Ludvig Holberg og 3 på biblioteket.
Forslag til sociale arrangementer i 2017 modtages gerne.
b) Personalenyt om VIP- og TAP ansættelser
2 vikarer, Carina Lundorf og Kirsten Jakobsen, der dækker
2 barselsvikariater, er startet i dag i studie- og
eksamensenheden.
Den sidste fratrædelse i enheden dækkes i et par måneder af
Kristi Tinkus’ midlertidige ansættelse
En administrativ vikar til støtte for JT og TJJ er ved at blive
ansat.
Efter fratrædelsen af en medarbejder i studie- og
eksamensenheden, håber vi at få grønt lys til at fastansætte
en HK’er.
c) Nyt om fusionen
Ulf, Bolette og John E. mødes om undervisningsaftalen.
Den udvidede ledelsesgruppe har været på fusionsseminar
om ny ledelsesstruktur og organisation, som dekanen skal
se på.
Der skal følges op på, hvordan vi forbereder medarbejderne
på fusionen.
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Inden JEA måtte forlade mødet for at gå til
velkomstreception for den ny rektor, oplyste han at den nye
rektor besøger instituttet den 23. november, kl. 9-12.
d) Arbejdsmiljøgruppen
AT har været på tilsyn på fakultetet og der vil blive sendt
referat til institutterne med punkter der skal ses på, dette
skal på et SU-møde.
CF og DO skal på Universiteternes årlige
arbejdsmiljøkonference.
Ad 8)

Eventuelt
HTN kunne oplyse, at administrationerne for NFI og INSS samles
til frokost og gruppearbejde den 16. marts og der vil være møder
igen den 10. maj (ændret til 17. maj) og 27. juni.
DO spurgte til bemandingen på biblioteket og HTN oplyste, at der
er et opslag på vej om en studentermedhjælp.

