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Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden, som blev omdelt på mødet.
LJ undersøger om der er referat fra sidste SU-møde
2. Status på ombygningsplanerne
3. Revision af administrative planer
4. Ferievejledning
5. HUM 21
6. Kompetenceudvikling:
•

Mus samtaler

•

Trivselsprojektet

•

Forskningsledelse

•

Andre kurser: publikationskursus og syllabus

REF: LJE
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7. Normer
8. Studievejledning
9. Arbejdsmiljøgruppe
•

Evakuering

•

Hjertestopapparat

Eventuelt

SIDE 3 AF 5

Ad 1)
Mødet indledtes med en præsentationsrunde og beklagelse over, at
dagsorden ikke var udsendt før mødet. Det skyldes sygdom.
LJ checker, om der er referat fra sidste møde.(det er ikke udarbejdet)
Adam Hyllested er suppleant for deltidslærerområdet.
Andre suppleanter meddeles til Helle J.
Ad 2)
Der har været møde med Fakultets arkitekt om ombygningsplaner.
Planerne vedr. ombygning sommer 2008 fastholdes. Biblioteket og 2.
sal bliver reorganiseret. Bibliotek og 5. sal bliver primært berørt. Planlægningen er endnu ikke detaillagt.
Ad3)
Erfaringer fra trivselsprojektet, som omfattede fire eftermiddage, hvor
den sidste kun indbefattede sekretariatet, er blevet samlet i en rapport.
Alle TAP’er har beskrevet deres opgaver, og de samles og redigeres i
en samlet rapport, som endeligt redigeres af FHM.
FHM overvejer nedsættelse af et studiemiljøudvalg med BR som
leder. BR leder biblioteksudvalget, som også inkluderer studiemiljø,
og man kan i det arbejde også inkludere studievejledningen, sådan at
man kan kombinere planer for et godt fysisk miljø med et didaktisk
miljø.
Ad 4)
Personaleafdelingen har skrevet om regler for afholdelse af ferie.
Målet er en mere gennemskuelig registrering af ferie og sygdom, og
hvordan man aftaler afholdelse af ferie. FHM rundsender skrivelsen
til alle.
Ad 5)
HUM 21 løber af stablen den 6. marts med deltagelse af alle fastansatte på KU. Deltidslærerne er velkomne til at deltage, men uden
betaling for aflyst undervisning. ÅU er ikke inviteret.
Projektet har fået støtte af SCKK og projektet indbefatter både
refleksioner over internt samarbejde og fremtidens krav til og muligheder for humaniora.
HUM 21 skal indgå i de tre strategiplaner, som institutterne skal udarbejde på baggrund af institutkontrakterne.
Prodekanen for undervisning har sendt et oplæg om uddannelse og om
frafald. Studietiden ønskes nedbragt, og der skal sættes ind overfor
dem, som har meget lange studietider.
I Danmark kan man ikke studere på deltid, og STÅ-systemet tilgodeser kun fuldtidsstuderende. Pauser gives kun til dem, der har fået bevilget orlov fra studierne.
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En mere intensiv kontrol med de studerendes studietid vil uden tvivl
medføre krav fra deres side om bedre planlægning, så der gives dem
de bedste forudsætninger for et effektivt studieforløb.
Ad 6)
Der føres MUS-samtaler. Rækkefølgen er: VIP’er, DVIP’er og
TAP’er.
Mange giver udtryk for at få kurser i forskningsledelse, det er et
positivt tegn.
Der er invitationer til publikationskurser på engelsk for forskere og
syllabuskurser for administrativt personale.
Spørgsmål om eksterne lektorer skal indføje deres publikation på
deres hjemmesider. Det tæller ikke for INSS, men er selvfølgelig
meriterende for den enkelte.
Der er trådløst netværk på vej til de studerende.
Ad 7)
Fra 1. januar 2009 iværksættes et nyt normsystem for VIP’er.
Der kommer et udkast fra centralt hold.
Ad 8)
Studievejledningen skal gennemføre samtaler med de studerende, som
ikke har rykket sig studiemæssigt.
Det har bevirket, at hvert institut har fået tildelt en halv yderligere
studievejleder.
Studiestart er så vigtigt, at den ikke længere skal varetages af tutorer,
men af fastansatte.
Ad 9)
Arbejdsmiljøgruppe
• Der skal opsættes hjertestopapparater på Fakultetet. Der planlægges med to, men SU enig om, at der skal sættes et op på
INSS på et let tilgængeligt synligt sted.
• Der er udarbejdet planer for evaluering og veste på alle etager
med samlingssteder i tilfælde af brand eller lignende. Nogle
nøglepersoner skal på kursus, de udpeges af Finn. Deltagelse
er obligatorisk for medlemmer af sikkerhedsudvalget.
Eventuelt
En tværfakultær gruppe FFU(Forum for Fagdidaktik og Universitetspædagogik) er i færd med at udarbejde et universitetsadjunktpædagogikum. Den refererer til KUUR.
Studietallet fra sidste år på 198 studerende fastholdes pr. 1. september
2008.
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Starttallet for studerende pr. 1. september 08 er fasthold på sidste års
niveau : 198

