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Referat fra 13. møde i Repræsentantskabet for Syddansk
Universitet
tirsdag den 10. marts 2009.

Dagsorden
1) Velkomst og godkendelse af referat fra repræsentantskabsmødet
den 15. december 2008.
2) Konstituering v/Poul Erik Madsen.
3) Aktuelle sager v/rektor Jens Oddershede.
4) Syddansk Universitets samarbejde med gymnasieskolerne
v/studiechef Per Christian Andersen.
5) Det Danske Universitetscenter i Kina v/rektor Jens Oddershede.
6) Evaluering af Universitetsloven v/rektor Jens Oddershede.
7) Landskabet som kulturarv v/lektor Per Grau Møller.
8) Eventuelt.

Ad 1. Velkomst og godkendelse af referat fra Repræsentantskabsmødet den 15. december 2008
Poul Erik Madsen bød velkommen til det første møde i en ny periode
for langt de fleste af repræsentantskabets medlemmer.
Der blev budt særligt velkommen til repræsentantskabets nye
medlemmer og observatører: Jørgen Lundsgaard, Kim Erik Jensen og
Jens Theil. De to sidstnævnte er begge nyvalgte medlemmer af
Syddansk Universitets bestyrelse.
Poul Erik Madsen meddelte repræsentantskabets medlemmer, at
punktet: orientering fra bestyrelsen udgår ved dette møde.

14. april 2009
J.nr. 043-1
KPI/BF
Bilag

Derpå blev referatet fra mødet den 15. december 2008 godkendt
uden bemærkninger.

Ad 2. Konstituering
Poul Erik Madsen orienterede om retningslinjerne for
repræsentantskabets arbejde og konstitueringsprocedure. Derpå bad
Poul Erik Madsen repræsentantskabets medlemmer indstille
kandidater til formandsposten.
Henrik Becker-Christensen foreslog, at Poul Erik Madsen fortsætter
som formand i endnu en periode.
Poul Erik Madsen blev valgt
Poul Erik Madsen forslog derefter Jørgen Krab Jørgensen som
næstformand.
Jørgen Krab Jørgensen blev valgt..

Ad 3. Aktuelle sager
•

Universitetssituationen i Esbjerg
Jens Oddershede meddelte, at udvalget vedrørende
universitetssituationen i Esbjerg har afsluttet sit arbejde.
Der er opstillet tre mulige scenarier.
1) Status quo med de to universiteter
2) Syddansk Universitet som eneste fortsættende universitet
3) Aalborg Universitet fortsætter alene i Esbjerg.
Syddansk Universitet afventer nu en udmelding fra Esbjerg
Kommune
Vagn Hundebøll meddelte, at han gerne så Syddansk Universitet
fortsætte i Esbjerg. Manglende tillid i dele af erhvervslivet til at
Syddansk Universitet kan opretholde niveau og udbud af
ingeniøruddannelser er den største hindring.
Jens Oddershede forsikrede, at Syddansk Universitet vil
opretholde og udvide alle Aalborg Universitets aktiviteter i
Esbjerg, hvis universitetet er eneste universitet i byen, men
medgav at særligt erhvervslivet i Esbjerg ikke har ladet sig
overbevise.
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Jens Oddershede sagde derpå, at han, universitets prorektor,
Bjarne Graabech Sørensen og Det Tekniske Fakultets dekan, Per
Michael Johansen gerne møder op til debat og for at besvare
spørgsmål, hvis nogen i byen måtte ønske det.
•

Evalueringer/undersøgelser på universitetet (udover
Universitetslovsevalueringen)
Jens Oddershede orienterede kort om evalueringerne på
universitetsområdet.
For det første forestår ”Evaluering af aktiviteter jf. aftale om
udmøntning af Globaliseringsmidler”. Den sætter særligt fokus på 1)
Ændring af undervisningsformer, styrket studievejledning og
efteruddannelse, og 2) Deltagelse i internationale forskningssamarbejder.
Dernæst er der evalueringer af forskningsprogrammer og endelig
Undersøgelsen af pengestrømmene på universiteterne - McKinseyundersøgelsen.
McKinsey-undersøgelsen har på det seneste haft universiteternes
opmærksomhed, idet undersøgelsen har udviklet sig til en omfattende
kuglegravning af universiteternes økonomi. Evalueringen indebærer
f.eks. analyser af den enkelte forskers tidsforbrug på forskellige typer af
opgaver.
Det tidsmæssige sammenfald med evalueringen af universitetsloven er et
problem, som i værste fald vil påvirke svarlysten blandt forskere i
forbindelse med evaluering af universitetsloven.

Ad 4. Syddansk Universitets samarbejde med gymnasieskolerne
Poul Erik Madsen bød velkommen til studiechef Per Christian
Andersen, der kort orienterede om universitetets nye
vejledningsstrategi og universitetets samarbejdsrelationer på
vejledningsområdet.
Der er oprettet et vejledningscenter på universitetet, og der
samarbejdes tæt med såvel gymnasieskolerne, folkeskolerne og
studievalgscentrene i regionen.
Universitetet har gode erfaringer med vejledning helt ned til 7. klasses
niveau, særligt for unge der kommer fra hjem med en svag
uddannelsesmæssig baggrund.
Universitetet har søgt om midler i Region Syddanmark til projektet
”Studenterbroen”. Projektet giver unge mulighed for at prøve kræfter
med universitetsuddannelser og sætter fokus på udkantsområderne i
regionen.
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Ellen Knudsen spurgte til konkrete samarbejder af lignende art med
Region Sjælland - særligt Slagelse og den vestlige og sydlige del af
Sjælland.
Per Christian Andersen meddelte, at universitetet er meget
interesseret i et samarbejde med Region Sjælland, men at regionen
foreløbig ikke har vist den store interesse. Region Sjælland betragter
Roskilde Universitet som sin primære samarbejdspartner - også på
vejledningsområdet.
Knud-Erik Therkelsen spurgte, om man er opmærksomme på de
unge i grænseregionen og syd for grænsen.
Per Christian Andersen oplyste, at der er konkrete planer om at styrke
vejledningssamarbejderne i Sønderborg.
Ellen Knudsen anbefalede, at man forsøger at øge kontakten til
Region Sjælland gennem direkte kontakt til Regionsrådet og ikke via
Vækstforum. Alternativt må man kontakte medlemmer i
Vækstforum, som evt. vil være interesseret i et samarbejde, så
henvendelserne ikke stoppes i sekretariatet.
Jesper Vildbrad bemærkede, at Regionsrådet bør være opmærksomme
på, at ”Studenterbroen” bør inkludere alle videregående uddannelser i
det Vest- og Sydsjællandske område, hvis ideen eksporteres.
Jens Oddershede konkluderede, at Syddansk Universitet vil arbejde
for at øge kontakten til det Vest- og Sydsjællandske område.
Poul Erik Madsen foreslog at man aktivt kontakter rektorer og
skoleledere på ungdomsuddannelserne og forsøger at styrke
uddannelsessamarbejdet med Region Sjælland ad den vej.

Ad 5. Det Danske Universitetscenter i Kina
Jens Oddershede orienterede om ideen med et universitetscenter i
Kina.
De danske universiteter er sammen med Videnskabsministeriet og det
kinesiske videnskabernes akademi gået sammen om at oprette et
universitetscenter i Kina. Universitetet skal udbyde uddannelser og
være rammen om forskningssamarbejder mellem Kina og Danmark.
Samarbejdet forventes at indskrive 300 kandidat- og ph.d.-studerende
og et endnu ikke fastlagt antal udstationere danske (og kinesiske)
forskere.
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Både Danmark og Kina skal bidrage til finansieringen af aktiviteterne,
og der arbejdes nu på at få samarbejdet og finansieringen udmøntet.
Det er forventningen, at universitetscentret vil kunne styrke både de
forskningsmæssige og kulturelle samarbejder mellem de to lande.

Ad. 6. Evaluering af Universitetsloven
Jens Oddershede orienterede kort om evalueringen af universitetsloven.
I forbindelse med Folketingets beslutning i 2006 om
universitetssammenlægningerne vedtog man, at der i 2009 skal gennemføres
en evaluering af, hvor langt man er nået med opfyldelsen af formålene med
universitetssammenlægningerne og af, hvordan medbestemmelsen på
universiteterne, den frie akademiske debat og forskningsfriheden har det
under den nye universitetslov.
Der er nedsat et internationalt panel, som skal forestå denne evaluering.
Evalueringen har særligt fokus på:
-

Forskningsfrihed
Den frie akademiske debat
Frihedsgrader
Medbestemmelser for de ansatte og studerende
Fusioner

I oplægget til evalueringen slås det fast, at der skal tages udgangspunkt
i, at der også fremover er en klar og entydig ledelse bestående af
bestyrelser med eksternt flertal og ansatte ledere på universiteterne på
alle niveauer.
Evalueringen hilses velkommen af Syddansk Universitet, der finder det
særligt vigtigt, at der ses på medarbejderindflydelse på institutniveau og, at
kompetencer i forholdet mellem institut- og studieledere præciseres.
PowerPoint-præsentation fra mødet er vedlagt til orientering.
Poul Erik Madsen konkluderede, at Repræsentantskabet finder det
godt, at evalueringen kommer nu og, at man bakker op om
universitetets og bestyrelsens tilkendegivelse af, at man ønsker ansatte
ledere og bestyrelser med et flertal af eksterne bestyrelsesmedlemmer
på universitetet.

Ad. 7. Landskabet som kulturarv
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Poul Erik Madsen bød velkommen til lektor Per Grau Møller fra
kartografisk dokumentationscenter under Institut for Historie, Kultur
og Samfundsbeskrivelse.
Per Grau Møller holdt et oplæg om, hvorledes landskabet afslører
gamle kulturelle og historiske bebyggelser og begivenheder – fx
dyrkningsmetoder.
Poul Erik Madsen spurgte til mulighederne for at få disse materialer
offentligt tilgængelige.
Per Grau Møller bemærkede, at hensigten tidligere var at udarbejde
en portal for kulturarvsmiljøer. Portalen er tilgængelig, men den er
aldrig blevet fuldt udbygget.
Ole Skøtt spurgte, om der eventuelt var mulighed for at hjemtage
hjemmesiden og opdatere den selv.
Elsebeth Gerner Nielsen bemærkede, at Kulturarvsstyrelsen
sandsynligvis prioriterer formidling frem for registrering og, at man
på den baggrund ikke kan forvente, at portalen vil blive færdiggjort.
Jens Oddershede bemærkede, at software til drift af en sådan portal er
blevet langt billigere end tidligere, og at man bør undersøge
mulighederne for at hjemtage hjemmesiden – evt. finansieret som en
del af et forskningsprojekt.

Ad 8. Eventuelt
Intet.

Herefter afsluttede Poul Erik Madsen mødet.
Poul Erik Madsen
Formand
/
Karoline Pinholt
Specialkonsulent
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Følgende medlemmer deltog i mødet:
Poul Erik Madsen
Clas Nylandsted Andersen
Henrik Becker-Christensen
Mogens Dahl-Nielsen
Peter Enevold
Ulrik Gammelgaard
Vagn Hundebøll
Ellen Knudsen
Bent Claudi Lassen
Martha Sofie Lauridsen
Jørgen S. Lundsgaard
Elsebeth Gerner Nielsen
Jørgen Flindt Pedersen
Erland Porsmose
Jørgen Günther Schmidt
Bjarne Sørensen
Knud-Erik Therkelsen
Lis Tribler
Jesper Vildbrad
Lasse Honoré Rasmussen
Jacob K. Pedersen
Fra Syddansk Universitets bestyrelse deltog:
Bodil Kjærsgaard
Jens Theil
Kim Erik Jensen
Følgende medlemmer var fraværende:
Lars Tylvad Andersen
Per Bødker Andersen
Vita Andreasen
Jan Boye
Tyge S. Christensen
Benny Engelbrecht
Martin Wittrup Hansen
Carl Holst
Jørgen Krab Jørgensen
Hans Kirk
Axel Momme
Johnny Søtrup
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Hans Chr. Thyregod
I mødet deltog desuden:
Jens Oddershede
Bjarne Graabech Sørensen
Per Overgaard Nielsen
Flemming G. Andersen
Per Michael Johansen
Ole Skøtt
Jesper Strandskov
Aase Lindahl
Lone P. Iversen
Connie Bang Jensen
Per Grau Møller
Per Christian Andersen
Karoline Pinholt
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