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DAGSORDEN:
1) Godkendelse af dagsorden (beslutning, 5 min)
2) Meddelelser (orientering, 10 min)
3) Opfølgning på møde med rektor i september samt drøftelse af KUs strategi
(drøftelse, 45 min, bilag fremsendt med dagsordenen)
KUs strategi vedtages først endeligt den 11/12. LSU får en tilbagemelding fra
Institutrådets diskussion af strategien og skal drøfte, hvordan der laves en god
proces for en IKK-strategi.
4) Økonomi, status og gennemgang v. Gyrd (orientering, 20 min, bilag fremsendt
med dagsordenen)
5) IKK-arrangement om negativ opmærksomhed på sociale medier – hvad kunne
det indeholde og hvem arrangerer? (drøftelse, 25 min)
6) Status på julefrokost (orientering, 10 min)
7) Evt. (5 min)

REFERAT:
1) Godkendelse af dagsorden (beslutning)
Dagsordenen blev godkendt.
SIDE 2 AF 3

2) Meddelelser (orientering)
 På biblioteksområdet er personaleoverdragelsen i gang. Overdragelsesaftalen
har været hørt i de relevante råd og udvalg og er ved at falde på plads. Formelt
sker overdragelsen per 1. januar 2018. IKK skal dele betjeningssted med MEF.
Budget til indkøb er det samme som hidtil, men varetages fremover af KB.
 Kommunikationsafdelingen centraliseres per 1. januar 2018, hvorefter al
kommunikation varetages af HUM. IKK får en partner i afdelingen.
 Institutrådet nedlægges i det nye år efter beslutning fra bestyrelsen, formentlig
per 1/2. IKKs siddende råd mødes uanset i februar om arbejdet med strategien.
Med nedlæggelsen forsvinder et forum, hvor der tages strategiske drøftelser
sammen med de studerende, hvilket er ærgerligt. Der er ikke udmeldt noget
officielt eller en alternativ plan. Ledelsen på IKK overvejer et erstatningsformat.
3) Opfølgning på møde med rektor i oktober samt drøftelse af KUs strategi
(drøftelse, bilag fremsendt med dagsordenen) KUs strategi vedtages først endeligt
den 11/12. LSU får en tilbagemelding fra Institutrådets diskussion af strategien og
skal drøfte, hvordan der laves en god proces for en IKK-strategi.
Mette opsummerede mødet med rektor og fremlagde den videre proces for
arbejdet med strategien. Format for handlingsplaner kendes endnu ikke, men i
januar forventes der udmeldinger om, hvordan der lokalt skal arbejdes med
strategien. I efteråret påbegyndes arbejdet og de første målinger/opsamlinger
foretages i foråret 2019.
I den gamle strategi var der nogle tydeliger områder, de forskellige lokale råd og
udvalg kunne stå for. I institutrådet er aftalt, at rådet på mødet i februar drøfter,
hvor de forskellige strategipunkter løftes, og hvad der særligt skal være fokus på.
LSU drøftede, at strategien er ikke specielt visionær, og det kan være vanskeligt at
vide, hvad skal prioriteres i en periode med pres på fra alle kanter, men det sidste
tema ligger oplagt i LSU-regi. Mette kommenterede, at hun ønsker aktivt at se på,
om strategien kan bruges som løftestang for fx forsknings- og praksisbaseret
uddannelse, som der godt kunne arbejdes mere systematisk med.
Punktet førte til en drøftelse af Undervisningsporteføljer, som VIP mener, der bør
evalueres på også ift. fremlægningen på den workshop, der har været afholdt.
Dette ligger formelt i SN-regi, men Mette samler op efter første periode.
Opfølgning => Det blev aftalt, at uv-porteføljer drøftes igen på det sidste møde i
forårssemesteret.

SIDE 3 AF 3

4) Økonomi, status og gennemgang v. Gyrd/Mette (orientering, bilag fremsendt
med dagsordenen)
Mette gennemgik budgetdokumenterne, og de ændringer der er sket i løbet af
året. STÅ-indtægten er faldet mere end forudset, hvilket har medført et underskud
på omkring 800.000 kr. mod et forventet overskud. Budgettet for 2018 ser også
negativt ud og ledelsen overvejer, hvad kan gøres. Særligt har den interne
budgetfordeling - herunder beskatningen - stor betydning for IKKs økonomi.
Fakultetet har hidtil brugt reserven på at opretholde økonomien, men dette kan
ikke gøres i 2019 og 2020, hvor økonomien derfor forværres markant.
Konsekvenserne er blandt andet, at IKK ikke kan opnormere på ansættelsessiden;
at der skal øget fokus på at få indtægterne op ift. ekstern virksomhed og STÅproduktion og at lokalefordelingen skal drøftes for at reducere på huslejen Det
sidste vil der komme en udmelding omkring området i løbet af foråret.
5) IKK-arrangement om negativ opmærksomhed på sociale medier – hvad kunne
det indeholde og hvem arrangerer? (drøftelse)
LSU har tidligere talt om at lave et arrangement. Gunhild vil gerne vide mere om
emnet, og hvad man som institution kan gøre, hvis man selv eller kollegaer står i
en situation, hvor man får negativ opmærksomhed på de sociale medier. Der er
også nogle steder en frygt for at sige noget til de studerende, der efterfølgende
kan bruges negativt. I udlandet laver man flere steder micro agression-training
sessioner, hvor man trænes i at være bevidst omkring sprogbrug og aggressive
ytringer. Christian foreslog at lave et arrangement med MEF eller et andet institut.
Der var også forslag om et arrangement med en professionel oplægsholder (fx
Gitte Grauengaard) med en workshop om konkrete erfaringer efterfølgende.
Opfølgning => Mette kontakter Julie Sommerlund og hører, om fakultetet vil stå
for et arrangement.
6) Status på julefrokost (orientering)
Der er 40 tilmeldte. Der er styr på barvagter, DJ, mad og drikke.
7) Evt.
Intet til dette punkt
[På mødet blev antal møder, mødefora og mødeledelse også berørt og det blev

aftalt, at dette skal drøftes igen i foråret, red.].

