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1. Godkendelse af dagsorden (beslutning, 5 min)
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2. Meddelelser (orientering, 10 min)
a. Nye VIP-ansættelser
3. Status på aktuelle opslag og ansøgninger
Opsamling på strategimøde med Ulf (drøftelse, 45 min, bilag fremsendt med
dagsordenen, læs desuden s. 4 i ”protocol for research assessment” som er den
endelige version af notat om den kommende forskningsevaluering på KU)
a. Beslutte dato for impact-seminar og efterårets forskerforsamling
4. Opsamling fra hvert medlem angående diskussion af publiceringsstrategi og BFIpoint på hver afdeling (drøftelse, 30 min)
a. Valg af lokal koordinatorfunktion vedr. indmeldinger til faggrupper (se vedhæftede bilag, s. 3)
5. Forelæsningsrække v. Erik, hvad er status? (orientering, 10 min)
6. Evt. (5 min)

ikk-forsk@hum.ku.dk

Mødereferat
1. Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Dagsordenen blev godkendt. Mødet i november starter 13.15
2. Meddelelser (orientering)
a. Nye VIP-ansættelser v. Mette
Jens Tang Kristensen og Mette Højsgaard ansættes som Ny Carlsberg postdocs på
IKK per den 1.8 og 1.10.
Per 1.9 er startet tre nye ph.d.: Gry Worre Hallberg (selvfinansieret, arbejdsplads
på IKK), Rosanna Tindbæk (Novo, arbejdsplads på SMK) og Birgitte Vilslev (Novo,
arbejdsplads på SMK)
Der kommer fakultetsopslag til ph.d.-stipendier igen i efteråret, forventningen er,
at hvert institut får færre stipendiater med opslag hvert andet år, så der kan starte en samlet gruppe. IKK forventer at få opslag allerede i dette efterår.
b. Status på aktuelle opslag og ansøgninger
1 ERC Advanced ansøgning er indleveret af Slavko. Jens Hauser vil søge ERC starting i oktober, og Bjarki vil søge consolidator i starten af næste år
Til Carlsberg har IKK: 1 Semper Ardens (Isak), 1 Distinguished Lektor (Kristin), 2
postdoc-ansøgninger (Kristine R + 1 udenlandsk) og 1 konference (Christian)
Til FKK har IKK 5 projektansøgninger (Mikkel, Isak, Holger, John H, Gunhild)
Vi afventer pt. svar fra Velux og Grundforskningsfonden
3. Opsamling på strategimøde med Ulf (drøftelse, bilag fremsendt med dagsordenen, læs desuden s. 4 i ”protocol for research assessment” som er den endelige
version af notat om den kommende forskningsevaluering på KU)
Mette orienterede om forskningsstrategimødet med Ulf, der var et ideudvekslingsmøde, hvor mulige tværgående projekter og temaer, der kunne være fondsmidler i lige nu, blev drøftet med udgangspunkt i IKKs aktuelle forskningsportefølje. Der ligger fx en mulighed for IKK ift. fundingsamarbejder på det kulturinstitutionelle område. FU talte om mulighederne inden for urbanitetsområdet, hvor IKK
har et potentiale og fakultetet har en interesse men også har lukket den tværgående pulje. Emnet er drøftet flere gange på afdelingen for også at prøve at udvide
kredsen af forskere, men der er ikke aktuelt aktiviteter på området. Hvis IKK vil
opdyrke området, bør man tage en åben diskussion af, hvem der ville være gode
til at løfte området. Dette førte til en drøftelse af begrebet ”ledende forskere” og
hvorvidt, der er nogen, der dominerer forskningsområderne og aktiviteterne på
den baggrund. Det blev problematiseret at ”ledende forskere” i referatet lægger
op til en definition, der alene indebærer ”hvem har størst mulighed for at hente
penge hjem”. Mette argumenterede for, at hun i høj grad lader strategi og aktiviteter styre af, hvem der byder ind, og at hun ikke prioriterer ud fra en hierarkisk
tilgang. Det vil derfor også være de forskere, der indgår i projekter eller har projekter på bedding, der tegner IKKs kollektive projektportefølje og indgår i forslag
til, hvilke tematiske områder der kan arbejdes med ift. fakultetets strategiske
fondsarbejde. Med den aktuelle økonomiske dagsorden har fakultetet ikke puljer,
som man uddeler midler ud fra på sådan et møde - det er de aktive forskere, der
bliver fremhævet og giver momentum.
FU drøftede forskellen på den eksterne strategi, der dannede udgangspunkt for
mødet, og som omhandler hvor der kan hentes fondsmidler lige nu, i forhold til
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den interne strategi, der ikke har samme hensyn. Det er aftalt, at FU løbende skal
se nærmere på forskningsgrupperne og evaluere dem med henblik på at få opdyrket eller afviklet områder, alt efter hvad instituttets forskere har af engagement
og ønsker at involvere sig uafhængigt af ydre omstændigheder. Det er vigtigt at
være bevidst om relationen mellem den eksterne og interne strategi, og hvad den
eksterne strategi medfører, som kan påvirke den interne strategi.
”Protocol for research assessment” er nu vedtaget, og evalueringen gennemføres i
løbet af efteråret 2017. Der er 7 kategorier, der skal evalueres i. FUs medlemmer
drøftede, hvordan diskussionen tages op på afdelingerne. Det virker ikke hensigtsmæssigt at tage en større kritisk diskussion af formatet, men det er bedre at
have en mere lavpraktisk tilgang, hvor det handler om at få drøftet de konkrete
elementer, der ligger i evalueringen.
Opfølgning => FUs medlemmer viderefører diskussionen på et kommende lærermøde og præsenterer de 7 forskningsmålekategorier samt IKKs forskningsportefølje som forberedelse på processen
a. Beslutte dato for impact-seminar og efterårets forskerforsamling
Beslutning => Seminaret afholdes mandag den 5. december fra kl. 14-16
4. Opsamling fra hvert medlem angående diskussion af publiceringsstrategi og BFIpoint på hver afdeling (drøftelse)
BFI-kontaktpersoner fra IKK er:
Erik: Musik, teater, dans
Kristin: Kultur
Martin: Arkitektur
Ragni: Kunst
a. Valg af lokal koordinatorfunktion vedr. indmeldinger til faggrupper (se vedhæftede bilag, s. 3)
FU peger på Mads Nybro Risum som koordinator, mens det vil være FUmedlemmernes opgave at sikre, at der bliver indmeldt til faggrupperne.
FU drøftede implikationerne af autoritetslisterne. Mette oplever, at BFI-diskursen
har løftet publikationsaktiviteterne generelt uden at blive for styrende, og det er
vigtigt, der er kendskab til listerne på afdelingerne og drøftelser af publikationsmønstre løbende tages op og mindst én gang årligt på et lærermøde.
Status er:
På MV har diskussionen været svær at få i gang kollektivt. Lærergruppen er ikke
enig om, hvor det er relevant at publicere, og fordi forskningen er så forskelligartet, er det svært at erfaringsudveksle. Erik vil tage diskussionen op igen i efteråret,
og FU drøftede, hvad en god fremgangsmåde kunne være.
Samtalen er åbnet på TV, hvor de, der har gode erfaringer, har delt ud af dem, og
der er åbenhed omkring erfaringsudvekslingen. Det er dog en udfordring at få
handlinger bag, der er lavet nogle hensigtserklæringer om at holde hånd i hinandens projekter, men det er svært at følge op på disse i hverdagen.
På LV/MK har der været en proces, hvor Mikkel har præsenteret en liste over de
sidste 3 tidsskrifter, forskerne (fastansatte og postdocs) har publiceret i. Listen
skulle danne rammen om en diskussion af, hvordan man kan publicere mere inter-
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nationalt, men det viste sig svært, da mange orienterer sig mod lokale publikationer.
KH/VK: Malene melder ind med status på næste møde
Mette bemærkede, at publikationsmønstrene har ændret sig, og IKKs forskere udgiver generelt flere publikationer på udenlandske forlag i forhold til for 10 år siden, blandt andet fordi man drøfter området og inspirerer hinanden. Diskussionerne bliver nødt til at have et pragmatisk udgangspunkt – ofte handler det mest
af alt om at få en diskussion i gang, der giver nye input. Dette fungerede fx godt
på den forskerforsamling, der blev afholdt om emnet.
Opfølgning => Strategien sendes ud i IKK-nyt og dagsordensættes på lærermøder
af FUs medlemmer. Punktet tages op igen til foråret.
5. Forelæsningsrække v. Erik, hvad er status? (orientering)
Erik planlægger at afholde et seminar på IKK-niveau med forskningspræsentationer på højeste niveau. Aktiviteten ligger blandt andet i forlængelse af drøftelser i
institutrådet af, hvordan der skabes et mere åbent fagligt miljø omkring forskningen, der også er for de studerende. Lilian, Tue, Holger og Frederik/Anders har for
nyligt udgivet bøger, og Erik kan kontakte de øvrige FU-medlemmer for inspiration. Hensigten er, at det afholdes i løbet af foråret.

6. Evt.
Intet til dette punkt.
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