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Referat af møde i Institutledelsen den 11. november 2015 fra 9-11 
 
Til stede:  Lars H. Andersen, Jørgen Christensen-Dalsgaard, Ruth Laursen, Søren Pape Møller, 

Klaus Mølmer og Liv Hornekær.   
Fraværende: Ulrik Uggerhøj. 
Referent:   Ruth Laursen. 
 
 
 
1. Meddelelser 

 Der har været afholdt AU ledelsesmøde hvor rektor orienterede om ”rigets tilstand”. Set i 
lyset af de besparelser, som regeringen vil gennemføre, skal AU i de kommende år se på 
udviklingen i fakultetsstørrelser, gennemførselsprocenter, kursusudbud m.v. 

 På sidste Fakultetsledelsesmøde blev fakultetets samlede økonomi gennemgået, både for 
2015 og fremadrettet til 2019. 
STs flagskibe bliver: Materialer (Bo Brummerstedt) og Big Data (Lars Arge). 
AUs vicedirektør for Økonomi Niels Jørgen Rasmussen orienterede om vigtigheden af at bruge 
AUs indkøbsaftaler, hvor der er mange penge at spare. Alle institutter har en 
indkøbskoordinator; på IFA er det institutsekretariatslederen. 
Et nyt lønkatalog er på vej. 

 ”Spørg IFA” nedlægges i sin nuværende form, og Ole Knudsen kommer med forslag til nyt 
koncept. 
 
 

2. Administrative meddelelser 

 Ingen.  
 
 
3. Ledelsesseminar 

 Vi drøftede indholdet og form af det ledelsesseminar, som institutledelsen netop har deltaget 
i på Vejle Fjord Hotel. Der er planlagt ½ opfølgningsdag i januar måned, og det besluttedes at 
rekvirere de slides, der var tilgængelig på seminaret, og herefter lægge en plan for 
opfølgningsdagen.  

 
4. Personalesager 

 Institutlederen fremlagde tanker om professorpolitik på instituttet. Man drøftede de 
forskellige aspekter vedrørende: opslag, kaldelse (forfremmelse), og det besluttedes at 
institutlederen indarbejder et notat i strategiplanen om emnet. 

 
 

5.       Internatmødet 2016 
Maximilian Stritzinger, Jill Miwa, Jesper Olsen og Nikolaj Thomas Zinner har fremsendt forslag til 
indhold af seminaret og på baggrund heraf drøftedes den videre proces samt mulige punkter, der 
kan indgå i seminaret. Der fremkom flere gode forslag og der blev nedsat et planlægningsudvalg for 
det videre arbejde: Liv Hornekær, Allan Sørensen og Maximilian Stritzinger. 
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6.       Strategiplan – herunder stillinger 
Lars orienterede om status på strategiplanen, hvor afsnittet om rekrutteringsplan endnu ikke er 
indarbejdet. Der er fremsendt forslag til ledelsen fra flere forskere, og næste skridt er at 
strategiplanen fremsendes til hele institutledelsen sidst i denne uge og herefter præsenteres på VIP 
møde den 18. november. Forskningsudvalget vil ligeledes drøfte rekrutteringsplanen i uge 47. 
Institutlederen afholder informationsmøde for instituttets TAP medarbejdere og præsenterer 
strategiplanen i uge 47. 
 
 

7.       Eventuelt 

 Vi drøftede emner for VIP-frokosten i næste uge: Postdoc undervisning, fremdriftsreform, 
orientering fra Lars Bojer om ph.d. sager, studenterkollokvier, strategiplan samt orientering 
om nye fast-track aftaler. 

 Etablering af mentorordning vil blive drøftet på ledelsesmødet i december 

 Jørgen Christensen-Dalsgaard meddelte, at den omlægning af nettet, der er sket, har kostet 
temmelig mange timer for SACs medarbejder. 

 
 

      Mødet sluttede kl. 11.00 
Lars Andersen/Ruth Laursen 


