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1.

Velkommen til de nye studenterrepræsentanter

Beslutning/sammenfatning

2.

Vi har fået valgt 2 nye studenterrepræsentanter, Jesper Simonsen
og Line Clemmensen. Genvalgt som studenterrepræsentant er Ander B. Blichfeld.

Valg af nye medlemmer til Institutforum?

Beslutning/sammenfatning
Der afholdes nyvalg for at
finde en afløser til administrativ-tap.

Vi har siden Stinne Høsts udtræden (december 2012) manglet en
repræsentant for de administrative tap’er.
Der er behov for, at vi får fastlagt proceduren for fremtidige valg.
•
•
•

Klare procedurer for valgproces fastlægges
Det undersøges om Troels
Skrydstrup ønsker at fort-

udmelding om valg med beskrivelse af forummets arbejde
interesserede kan melde sig/foreslå kandidater
der afholdes valg, hvis der er mere end én kandidat
I lyset af Troels’ nye opgaver som centerleder for inano, vil
vi undersøge om han har tid til at sidde i forummet mere.

Aarhus Universitet

Tlf.:
Fax:
E-mail:

sætte

3.

Hvis ikke vælges ny kandidat for VIP.

Renovering

Besluttet/sammenfatning

Forum blev forelagt den seneste status på renoveringen (se vedhæftede slides).Oversigten findes også på det interne nyhedsbrev kemi har
udsendt d.d. 18.09.2013.
De organiske grupper presser sig sammen på 4. etage i 1511 + 1512.
Når hele renoveringen (først 1513, så 1512 og slutteligt 1511) er færdig,
vil vi kun have lidt plads til overs, da vi – forhåbentlig –stadig skal
vækste i de kommende år.
Der blev spurgt til om nogle af de steder folk flyttes til er tænkt som
permanente flytninger, men det er ikke tanken. De fleste flyttes tilbage i 1513, og andre skal på sigt ende i 1512 og 1511.

Instituttet undersøger
om det er muligt at få automatisk døråbning med
på nuværende tidspunkt
+ en ny rampe.

Instituttet vil forsøge at
få etableret studenter
pc’er snarest og melde
dette ud. Der etableres
studiearbejdspladser i
1514-1. etage samt i mellemgangene på 1510 3.
etage og 4. etage.

Der efterlystes fra flere sider, at der blev etableret automatisk døråbning ved det fremtidige gasflaskerum, da især transporten af flydende
kvælstof kan være tung og besværlig. Desuden en bedre rampe end
den, der i dag er til indgangen bag kantinen (den er af træ)
Får vi flere undervisningslokaler ud af renoveringen?
Ikke deciderede undervisningslokaler, men de nye undervisningslaboratorier vil have undervisningsfaciliteter tilknyttet. Derudover kan
vi efter renoveringen se på, om der i lokalerne i 1514 – 1. etage
kan/skal etableres interne undervisningsfaciliteter.
Der blev efterlyst studenter pc’er med kemis software, som er tilgængelige for studerende. IT-lab er særdeles hårdt presset, og det er svært
for studerende at få tilgang til pc’er og print. Desuden efterlystes det,
om man kunne booke IT-lab til lektiecafeer fremadrettet.

Der blev fra tap-side efterspurgt en udmelding om, hvorvidt man i
processen prioriterer en reetablering af en personalefrokoststue, som
der tidligere var i 1514.
Genetablering af personalefrokoststue er med i
overvejelserne, men ikke
lovet.

Fra anden side blev der stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor det ikke
var tilstrækkeligt med kantinen samt om ikke det var mere væsentligt
at kunne booke et lokale til frokost/møder fremfor at have et særligt
lokale. Således som ordningen har været siden nedlæggelsen af den
gamle personalefrokoststue/studiearbejdspladsrum.

Ib sammenfattede, at det også fremadrettet vil være svært at friholde
et helt rum til dette formål på grund af vores pres på lokalerne, men
at man vil kunne fortsætte den nuværende ordning samt generelt opfordrede til brug af vores kantine, da det er vigtigt for instituttet, at vi
kan bevare denne.

4.

Strategihandlingsplaner og performanceindikatorer

Beslutning/sammenfatning

Undervisningsudvalget bliver bedt om at finde en
måde at skabe et fælles
måltal for kursusevalueringerne, så vi kan følge udsving.
Mål: at færre kurser får
dårlige evalueringer.

JWC undersøger status på
M. C. Holsts kemipris.

5. Sprogpolitik
Beslutning/sammenfatning

Ib gennemgik hovedpunkterne i instituttets nuværende strategi og
målsætninger. Instituttet har fået til opgave at indmelde KPI’er
(Key Performance Indicators) til fakultetet 1. oktober. Handleplaner
for strategier skal indmeldes 1. december.
Ib efterspurgte derfor forummets input til hvilke kpi’er vi bør arbejde videre med i på instituttet.
Forslag til kpi’er:
• Internationale masteruddannelser
• ”Brande” kurserne bedre med eksempelvis engelske og fængende navne
• Have fokus på om folk kommer i arbejde (der foretages centralt målinger efter hhv. 1 år og 5 år)
• Have fokus på færdiggørelse til tiden og de skæringsdatoer
undervejs i uddannelsen, der giver penge til AU.
• Fokus på kursusevalueringer – særligt de dårlige – med det
mål at højne gennemførelsesprocenten
• Mindske frafaldsprocenten
• Besøgsservice/SRP/kemilæreraktiviteter
• Offentlige / gymnasierettede foredrag og aktiviteter
• 1 – 2 internationale konferencer om året

M. C. Holsts kemipris
Det blev foreslået at undersøge, om ikke man kan bruge denne kemipris og andre lignende, der måtte være, til at øge de udadvendte
aktiviteter. Ligeledes om det var en mulighed at lave en cosponsoreret kemiopgavepris.

JWC redegjorde for, at der tit opstår et dilemma i forhold til at vælge, hvilket sprog, der skal kommunikeres på. Både til informationsmøder, men også i den generelle interne kommunikation. At kø-

Instituttet skal arbejde på
at lave en sprogpolitik. Der
var i forummet en generel
overvejende stemning for
at lade engelsk være det
primære kommunikationssprog.

re dobbeltsprog (dansk og engelsk) er ikke altid i praksis muligt.
Når kommunikationen er på dansk, udelukker man de engelsktalende, når den er på engelsk, så risikerer man måske at udelukke
nogle dansktalende. Derfor efterspurgte JWC en diskussion af emnet.
Fra flere alle sider blev det fremhævet, at det ofte ville være en fordel, hvis kommunikationen var på engelsk samt, at det i høj grad er
en vanesag. De fleste gruppemøder er på engelsk og eksempelvis på
inano er også den interne kommunikation på engelsk. De fleste læser og forstår engelsk. Derfor ville kommunikationen på instituttet
(hjemmeside og informationsskærme) også kunne foregå på engelsk.
Det blev pointeret, at møder med kun dansktalende selvfølgelig ikke
skal være på engelsk. Desuden, at man på møder o.a. steder selvfølgelig kan komme med sine indlæg på dansk, hvis man føler sig mere
tryg i det. Ligesom det fortsat er vigtigt for vores udenlandske ansatte at få lært dansk.

6. Studieforhold generelt (årshjul)
Beslutning/sammenfatning Studiearbejdspladser:
Den store mangel på studiearbejdspladser blev kommenteret og
Emnet tages også op på
fremhævet som det vigtigste problem for de studerende.
næste institutforum.
Dernæst, at man savner pc’er med kemisoftware på, som kan tilgås
uden for it-lab. It-lab er meget hårdt booket. Hertil adgang til print.
Instituttet undersøger om
der kan opstilles de efterspurgte pc’er med printadgang til eksempelvis kopirummet (1510-3.etage).

Et forslag var, at man kunne forsøge at skemalægge lektiecafeer i itlab, så instituttet selv havde større adgang til faciliteterne.
Ib kunne fortælle, at instituttet er i gang med at indrette 1514-117 til
studenterarbejdspladser (igen). Derudover vil der blive etableret
midlertidige arbejdspladser på gangene i 1510-3. etage og 4. etage
(mellem bygning 1511 og 1513) for at imødekomme det store behov,
der er.
Handicappolitik:
Instituttet mangler en synlig handicappolitik og blev opfordret til at
vi så vidt muligt tænker det ind i renoveringsplanerne. Ib svarede,
at vi i allerede gør det. Blandt andet ved at have prioriteret hævesænke stinkskabe i de kommende undervisningslaboratorier.

7.

Eventuelt

Beslutning/sammenfatning

Instituttet vil arbejde på at
finde en praktisk løsning,
der kan imødegå dette problem.

Fodgængerovergang til inano:
Et stort ønske, da mange skal passere den stærkt trafikerede vej. Ib
svarede, at vi før sommerferien og så sent som for 3 uger siden rykkede for, at der skal ske noget i sagen, men at der ikke er kommet
skred i den endnu. En fodgængerovergang er også et stort ønske fra
instituttets side.
Ferieafvikling – ph.d.:
Det blev pointeret, at afholdelsen af standardferie tit medfører problemer for de ph.d.-studerende, der afslutter ansættelse per 31/7.
I perioden maj til august, hvor en del af standardferien skal afholdes er typisk der, hvor man også har travlt med at færdiggøre sin
opgave.
Fra instituttets side/projekternes side er det vigtigt, at ferien afholdes, da der ellers skal findes ekstra midler til at betale ferie, som ikke er indeholdt i budgetterne. Der har været eksempler på at folk
har spekuleret i ikke at afholde deres ferie. Det er både et økonomisk og et arbejdsmiljømæssigt problem.

