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

Godkendelse af referat af møde den 19.4.2012 (bilag)
Referatet blev godkendt med BR rettelse.

Ad 3)

Meddelelser:
a) Økonomi
Bente og Pearl har haft møde med Jan P om økonomi.
Pearl skal inddrages i økonomiarbejdet og være brobygger mellem instituttet og økonomicentret.
b) Bemandingsplan - kommende stillingsopslag
c) Institutlederstilling
Samtalerne er startet og en afgørelse skulle ligge klar den 3. juli.

SIDE 2 AF 5

SIDE 3 AF 5

d) Administration
Pearl blev budt velkommen og hun kunne oplyse, at hun er i
gang med at holde samtaler med personalet på administrationsgangen. Der er mange opgaver at gå i gang med, bl.a. se på,
hvad der kan gøres, så det meget og konstante overarbejde kan
fjernes.
e) Dansk studieordning, herunder øgning af timetal
Til september kommer der ny studieordning, på baggrund af, at
der skal undervises i 12 timer om ugen i stedet for 8 timer.
Det er en dyr ordning, ca. 400.000 kr., hvoraf dekanatet vil betale de 200.000 kr. Instituttet må have underskud i år uden at
blive straffet, men det vides ikke om underskuddet vil blive eftergivet.
Fakultetet vil regne ud hvad det samlet vil koste institutterne og
herefter gå til Rektor for at bede om økonomisk støtte til undervisning i 12 timer pr. uge.
For at løse problemet med den ekstra undervisning, har dansklærergruppen foreslået, at nogle af timerne bliver forelæsninger
og andre med studieunderstøttende aktiviteter.
På sigt er det alle fag på instituttet der skal op på 12 timers undervisning pr. uge på BA.
På spørgsmålet om, der ikke kunne bruges instruktorer til at
undervise, var svaret at de alt i alt ikke var billigere end eksterne lektor.
f) Handleplan for ph.d. (revision 2012) Ny ph.d.-struktur.
https://intranet.ku.dk/hum/meddelelser/Sider/Nyphdstruktur.a
spx
Der er ændringer på vej. Institutterne skal have større ansvar for
deres ph.d.-stipendiater og der kan eventuelt udpeges flere ph.dkoordinatorer. FUP nedlægges pr. 1. august2012, men allerede
planlagte forløb gennemføres.
g) Øvrige meddelelser
Louise Lau Pedersen har sammenlignet INSS med de andre
institutters studievejledninger og vi var dem der havde den
korteste vejledningstid. Det er derfor besluttet at udvide med en
time om dagen, så der bliver 2 timer telefonisk vejledning og 3
timer personlig vejledning.
I løbet af sommeren er der en studevejleder der stopper og en

går på orlov, så der bliver slået 2 stillinger op.
For at bedre økonomien, skal vi arbejde på at få flere
STÅer, vores gennemførselsprocent på humaniora er 55.
Vi skal også være bedre til at søge eksterne midler.
Kim Byvald spurgte til Svend Skrivers projekt vedrørende
fastholdelse af studerende, Bente var ikke klar over hvordan
det gik med projektet.
Da det er meget tidskrævende at have kontorelever, har vi
fået lovning på ikke få nogle i 2013.
På grund af en langtidssygemelding, skal der findes nye vejledere til 9 ph.d.-stipendiater.
Ad 4)

Arbejdsmiljø (bilag)
Preben Dømlers mandat som arbejdslederrepræsentant udløb da
Finn Hauberg Mortensen stoppede som institutleder men blev udpeget at Bente Rosenbeck igen.
Vi har fået lov til at udskyde valget til arbejdsmiljøorganisationen
til der er ansat en ny institutleder.
René Rasmussen vil gerne stille op som arbejdsmiljørepræsentant.
Gelænderne er ved at blive ordnet så der ikke kan stilles noget på
dem og derved forhindre at der falder ting ned på 2. sal.
De kolde glaslokaler er ved at blive isolerede.

Ad 5)

Strategi 2016 (bilag: Strategi. Version 3)
Strategiplanen er ved at være i hus og bliver sendt den 18. juni.
Strategiplanen for arbejdspladsen skal tages i op igen.
Med i bilaget er en oversigt over forskergruppernes og centrenes
projekter.
Den ideele bemandingsplan er taget direkte fra den plan, som Finn
Haubergs har fremlagt på FU og SU møder og kan diskuteres videre i efteråret.
BR skal have et møde med RR og TTJ om principperne for afvikling af merarbejdspuklen.

SIDE 4 AF 5

SIDE 5 AF 5

Enkelte vil få 1.500 kr. i løntillæg pr. måned andre et engangsbeløb
på 20.000 kr. og andre igen får aftale om forskningssemestret.
Perioden for afviklingen er forlænget til at vare 2014 med.
Dekanet har sendt forslag til supplerende normer på institutterne,
samt et skema til angivelse af afholdt undervisning. Dette tages
med i udfyldningen af nye institut normer

Ad 6)

Eventuelt
PGB havde et forslag om, at bruge KUs grupperum i forbindelse
med udvalgsmøder, så udvalgsmedlemmer altid kunne finde de nyeste bilag der. Hun har også planer om, at få lavet INSS-intranet
om til en rigtig intranetside og så skal der tages fat på at forbedre
de engelske hjemmesider.
I næste nummer af INSS nyt kommer der en påmindelse om, at
melde sommerferie.
BJJH spurgte om INSS var dem med det største frafald, det er vi
ikke der er andre der har det værre.

