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SIDE 2 AF 3

Ad 1)
Ad 2)
Ad 3)

Dagsorden godkendt
Referat fra sidste møde godkendt.
Fremover skal referater fra SU på Fakultet også sendes til SU på INSS
og til arbejdsmiljøgruppen
• SU skal regne med fremover at få flere strategiske opgaver både
på kort og langt sigt
• Der er kommet et oplæg vedrørende TAP-gruppens arbejdsopgaver. Det indeholder nogle få justeringer og ændringer i forhold til tidligere version.
Oplægget blev gennemgået med beskrivelse af de ændringer,
som skal gøre ledelse og administration mere synlig.
•
Aftalen om biblioteksstrukturen og KUBIS er underskrevet.
Nyansatte på biblioteket skal indgå i en rotationsordning.
•
Det ville være praktisk hvis alle på instituttet benytter den elektroniske kalender. Den indføres som obligatorisk i løbet af
2008.
•
Udviklingsopgaver på instituttet:
FUKU (Forskeruddannelsesprogram i Uddannelsesforskning)
Ansøgning om gymnasiepædagogikum, en arbejdsgruppe arbejder med det.
FFU (Forum for Fagdidaktik og Universitetspædagogik). Det
består af repræsentanter fra forskellige fakulteter og betjenes
fremover fra Uddannelsesstrategisk Sekretariat.
•
Der vil fremover komme øgede krav til økonomistyring. For
øjeblikket mister KU 78 mill. om året på grund af manglende
studentertidsgennemførelse.
•
Studienævnet har arbejdet med et nyt forslag til forenkling af
grunduddannelsen i dansk.
•
Vi er pålagt to mill. kr. som skal spares indenfor dansk over to
år. I 2007 har vi allerede afdraget på gælden.
•
På universitet skal der spares 120 mill., det skal have fuldt gennemslag i 2009.
•
Der er udarbejdet et sparekatalog på KU, bl.a. skal der spares på
indkøb og der skal spares 160 stillinger på det admininstrative
område.
•
Nogle områder skal opkvalificeres, f. eks. Kønsforskning skal
tilføres ressourcer.
•
Vi skal overveje om der er områder, hvor INSS med fordel kan
etablere centre.
•
MUS og GRUS-samtaler kan overvejes fremover at være placeret hos koordinatorer.
•
Tap-møderne fastholdes hver 14. dag.
•
TAP-gruppen har taget initiativ til t formulere ”leveregler” for
arbejde og samvær.

SIDE 3 AF 3

Stillingsopslag: en studiesekretær, hvor FUKU betaler en halv
og instituttet betaler den anden halve. Desuden er opslået en
stilling som økonomikoordinator. SU gav tilsagn til opslagene
og den reviderede struktur, som FHM gennemgik.
Ad 4) Strategiseminar planlægges af konsulentfirmaet Implement i
samarbejde med instituttet. Baggrundsmaterialet for dagens
arbejde er institutkontrakten og referat fra trivselsdagene. Vi
skal revidere kontrakten til efteråret, og FHM vil lave et oplæg
med udgangspunkt i behovene på INSS. I vores strategi skal
også HR medtænkes.
Af 5) Ragnhild Filén Wangen er valgt til suppleant for Jan Bendixen
i SU.

