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Dagsorden:
Ad 1) Godkendelse af dagsorden
Pkt. 4 byttes ud med et punkt fra studielederen. Dagsordenen blev
herefter godkendt.
Ad 2)

Godkendelse af resumé af mødet den 10. januar 2012
Resuméet blev godkendt.

Ad 3)

Godkendelse af TAP-arbejdsplan
Bilag vedrørende TAP-arbejdsplan og arbejdsplan for biblioteket
blev delt rundt. Arbejdsplanen for biblioteket skal flettes ind i
TAP-arbejdsplanen. Sidst i arbejdsplanen er der nye og omlagte
opgaver der flettes ind.
Pr. 1. januar 2012 består biblioteket af et nyt team. Efter Lisbet er
gået på efterløn, er Susanne Willaing udlånt 10 timer om ugen fra
KB.
Efter gennemgang af arbejdsgangene, har man besluttet, at lyd og
billede arkiv gøres hvilende, da der ikke er det store behov for arkivet.
Man vil opprioritere de opgaver som kun INSS kan gennemføre og
henvise til andre instanser i tilfælde af, at service findes andetsteds
(eks. fjernlån).
Ilda Hallas-Møller har overtaget opgaverne vedrørende Lingvistik
og økonomien er samlet hos Jan Bendixen.
Der er nye projekter på vej under den Den gode uddannelse.
Hvis der efterfølgende er spørgsmål vedrørende arbejdsfordelingerne, kan man henvende sig til Finn.
Hvis der er behov for kursus i Absalon, kan det arrangeres med
ITMEDIA.

Ad 4)

Orientering fra studielederen
Vi har mange studerende og får stadig flere, er der et stort pres på
lokalerne, derfor har vi henvendt os til IVA for at hør om vi kunne
låne undervisningslokaler til de store hold på sprogpsykologi.

SIDE 2 AF 3

I forbindelses med det nye byggeri, håber vi at få de nødvendige
lokalestørrelser.
Vedrørende den manglende netforbindelse i 22.0. kunne Henrik
Blicher oplyse, at der ligger en forespørgsel om etablering af netforbindelse på prodekanens bord.
Ad 5)

Orientering
Finn har været til møde i FSU, hvor der blev tal om afrapportering
til LSU, omorganisering a det studieadministrative område samt
kompetenceafklaring af økonomimedarbejderne.
Der er kommet en henvendelse fra Jacob Thøgersen fra LARM,
han vil gerne orientere mere om LARM-projektet. Finn og Henrik
skal med til mødet og hvis der er andre der er interesseret kan de
henvende sig.
En ansøgning fra Indoeuropæisk til Velux Fonden er gået videre i
processen.
I løbet af 2012 skal ph.d-handleplanerne revideres.
HB oplyste, at fællesundervisningen i Sprog 4 bliver podcastet og
forelæsninger af Thomas Bredsdorff og Klaus P. Mortensen ligeledes var blevet podcastet. BSSH kunne oplyse, at på Indoeuropæisk
bruger de podcasting og streaming på mange af fagene. Deres konference til maj vil også blive streamet.

Ad 6)

Eventuelt
Intet under eventuelt.
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