
REFERAT AF MØDE NR. 1/2014 i Institutforum 
ved Institut for Fysik og Astronomi 
den 27. marts 2014 kl. 10.45-12.30 

 
Til stede:  Lars Andersen (formand), Hans Harhoff Andersen, Peter Balling, Niels Hertel, Laurits Støvring 

Andreasen, Liv Hornekær, Hans Fynbo,  Nils Randlev Hundebøl, Peter Lange, Frank Mikkelsen,  
Jacob Sherson, Nanna Ravn Rasmussen , Malte Tichy. 

Afbud fra: Hans Kjeldsen, Jens Vestergaard.  
 
Observatører:  Ruth Laursen, Henrik Kragh Sørensen og Ulrik Uggerhøj 
 
Referent:   Ruth Laursen 
 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat fra 22. oktober 2013. 

Referatet havde været udsendt til godkendelse. 
 

3.  Meddelelser fra institutleder 

 Institutlederen redegjorde for sparerunden, som blev igangsat af rektor i november 2013.  

Instituttets sparekrav fra 2014-2015 er i alt 11.6 mio., hvilket kun har kunnet opnås ved en redukti-

on af personalestaben. Vi har desværre måttet afskedige 5 medarbejdere, og 7 medarbejdere har 

indgået frivillige aftaler om fratrædelse. Som et led i besparelsen vil 4 tekniske afdelinger blive lagt 

sammen til 2 afdelinger. Herudover er der et øget krav om inddækning, som endnu ikke er opnået. 

Institutforum drøftede de iværksatte foranstaltninger.  

 CSS: Den faste medarbejder stab reduceres til 5 medarbejdere, hvilket er en udfordring for afviklin-

gen af de kurser, der udbydes på ST. 

 Den 2. april kl. 8.00 kommer dekanen på Institut-Tour på IFA, hvor alle medarbejdere er inviterede 

til møde i auditoriet, og efterfølgende er der møde med forskningsudvalget og ledelsen. 

 Den 22. april afholder AUs ledelse sit månedlige møde på IFA efterfulgt af et møde med IFAs ledel-

se. 

 

4. Budget 2014 

Til mødet forelå instituttets driftsbudget for 2014, hvilket kort blev gennemgået.  

 
5. SU-reform og studiestruktur på Fysik 

Studerende Laurits Andreasen havde fremsendt en skrivelse til institutlederen, der skitserede de for-
ventede forringelser for de studerende ved indførelse af den varslede SU og -fremdriftsreform. SU re-
formen vil helt reelt betyde kortere studietid, idet formålet er at få de studerende gennem studiet på 
normeret tid. Endvidere indeholder det nuværende oplæg et krav om, at de studerende tager 60 
ECTS-point årligt for at kunne få SU. 



Det nuværende oplæg er endnu ikke vedtaget af regeringen, og efter en drøftelse af konsekvenserne, 
besluttedes det at afvente det endelig lovforslag inden en fornyet drøftelse af IFAs nuværende kur-
susudbud. Endvidere blev Nanna og Laurits opfordret til at sende deres løsningsforslag til uddannel-
sesudvalget. 

 
 

6. VIP-seminar 17. og 18. marts 

Peter Balling orienterede kort om det netop afholdte VIP-seminar på Vejle Fjord Hotel. Den første 
dag præsenterede de enkelte forskergrupper deres forskningsområde, og på dag to var undervis-
ning i fokus. Man drøftede bl.a.: a) Hvilke kompetencer skal de fysikstuderende opnå i løbet af de-
res uddannelse? b) Har kandidatkurserne det indhold og den struktur, de skal have?  
 

7. Fysiske og sociale rammer: kantine, bibliotek og ombygninger 

 Biblioteksområdet er ikke som tidligere et ”stilleområde”, hvilket Nanna nævnte, var et 
problem, idet en del studerende har svært ved at koncentrere sig, når der er samtaler over 
bordene. Den nuværende indretning af biblioteket indbyder lettere til samtaler med de sto-
re lange borde, og derfor forespurgte de studerende om det var muligt at få et kontormo-
dul stillet til rådighed til ”stille pladser”.  I den nuværende ombygningssituation er vi meget 
pressede med kontorpladser, og derfor drøftedes alternative løsninger. F.eks. kunne forhal-
len ved etagerne møbleres med adskilte bordmoduler, der giver den enkelte studerende 
mere ro. Mulighederne afdækkes og vurderes i forbindelse med færdiggørelse af de enkelte 
etager. 

 Det blev nævnt, at kantinepriserne er steget markant siden åbningstiderne blev ændret, 
men til gengæld ser maden meget bedre ud. 

 
 

8. Orientering fra Akademisk Råd 

 Peter Balling refererede: Akademisk Råd har drøftet Økonomi – inddækning, besparelses-
runde, strategiplan, internationalisering, ansvarlig forskningspraksis samt den igangværen-
de interne problemanalyse (som omhandler de organisatoriske og administrative forhold 
på universitetet). 

 
9. Eventuelt 

 Peter Lange nævnte, at gymnasieklasser var velkomne til besøg på værkstedet, hvilket tidli-
gere har været drøftet, men endnu ikke iværksat. Han tager sagen op med værkstedslede-
ren og Annette Svendsen. 

 Nanna spurgte til talentforløbet, som kort blev drøftet og refereret. Det er hensigten at 
man til sommer vil offentliggøre indholdet af studieprogrammet for talentforløbet. 

 Peter Lange efterspurgte ledelsens holdning til at bibeholde værkstederne ved IFA. Man 
kan naturligvis ikke spå om fremtiden, og der kan ikke garanteres for udefra kommende 
krav, men det er institutlederens holdning, at ekspertisen i IFAs værksteder er helt essentiel 
for forskerne, og at der ikke er planer om at nedlægge nogle funktioner i værkstederne, 
som situationen ser ud nu.  

 
 
Mødet sluttede kl. 12.55  

 
 
 

 Lars Andersen/Ruth Laursen 


