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Närvarande: 

Maria Ehnhage, administrativ chef 

Johan Fresk, skyddsombud och bitr. studierektor 

Ewa Machotka, lektor japanska 

Axel Thiel, amanuens japanska 

Andreas Bengtsson, doktorand japanska 

Monika Gänssbauer, lektor kinesiska 

Joel W Abdelmoez, adjunkt arabiska 

Alexander Norrgrann, studentrepresentant 

 

• Riskbedömning och genomförande av flytten:  

Johan gick igenom den riskbedömning av flytten som har gjorts under våren, som tar upp 

bland annat förväntade positiva effekter såsom bättre sammanhållning och samarbete inom 

institutionen och förväntade negativa effekter såsom osäkerhet och stress orsakad av flytt och 

renovering och en risk för minskad enighet inom Mellanösterns språk och kulturer som ämne 

då personalen nu kommer sitta på olika platser. Johan ska som skyddsombud följa upp flytten 

genom att prata enskilt med de personer som har fått byta rum och efterfråga deras 

synpunkter. 

 

Studentrådet vill framföra att de saknat information om flytten ur ett studentperspektiv, t.ex. 

var deras föreläsningar ska hållas framgent (svar från Johan: schemat är färdigt för hösten och 

ligger sökbart på webben, där framgår var alla föreläsningar för respektive kurs kommer att 

hållas). De efterfrågar också bättre möjligheter till att värma och äta mat, då både 

studentköket i källaren av hus 4 och det som fanns i hus 1 går förlorat (svar från Johan och 

Maria: det byggs matplatser på våning 2 i hus 3 som ska vara tillgängliga för alla Kräftrikets 

studenter. Fastighetsavdelningen undersöker även om det kan dras in vatten till gamla sal C 

för att kunna erbjuda några mikrovågsugnar där, men detta är mycket osäkert.) Vidare vill 

Studentrådet arbeta för att läsplatserna utanför Aulan ska bli mer användarvänliga t.ex. genom 

att skärma av platserna och ljudisolera in till Aulan. De vill även inreda böneutrymmet i 

källaren (detta ska institutionen försöka ordna gemensamt med en grupp studenter så att 

rummet blir mysigare och görs till ett utrymme för all form av religiös utövning). 

 

• Medarbetarundersökning i höst: 

I oktober kommer institutionen att genomföra den universitetsgemensamma 

medarbetarundersökningen. Förslag på egna frågor att ta med handlar om genomförandet och 

konsekvenserna av flytten, samt om det faktum att institutionen rymmer ett trettiotal olika 

nationaliteter och dess anställda har bakgrund inom flera olika akademiska kulturer, vilket 

exempelvis innebär att man har olika kännedom om hur beslutsfattande och inflytande utifrån 

olika positioner vid universitetet faktiskt fungerar, vilket i sin tur kan leda till frustration. 

Rådet vill fånga upp medarbetarnas upplevelser av detta för att kunna arbeta vidare med det i 

den efterföljande workshopen. Frågor om doktoranders situation anses för specifik för den 

allmänna medarbetarundersökningen och föreslås istället fångas upp i en eventuell separat 

undersökning enbart för institutionens doktorander.  

 

 

 



• Genomförande av utvecklingssamtal: 

Under våren har utvecklingssamtal genomförts med forskare och lärare (av Alberto), med 

doktorander (av Gunnar) och med T/A personal (av Maria). De flesta anställda har haft 

utvecklingssamtal. Gruppen anser att det har fungerat väl, och att indelningen mellan vem 

som håller samtal med vilken kategori medarbetare är relevant. Det anses bättre att det 

bestäms på förhand med vem man ska ha samtal, och inte lämnas valfritt för medarbetaren 

såsom har varit fallet något tidigare år. Ett utvärderande samtal mellan de tre som har hållit 

samtal med de olika personalkategorierna vore önskvärt.  

 

• Övrigt: 

Det sticker upp spikar ur en bänk utanför hus 1. (Maria kontaktar Akademiska hus.) 

Det är väldigt varmt i Asienbiblioteket under sommartid. (Maria kontrollerar med 

Akademiska hus om det går att göra något åt luftkonditioneringen.) 

Det har uppstått en konflikt med Café Matte om vem som får nyttja utemöblerna utanför 

caféet. (Maria kontaktar vår lokalansvariga på fastighetsavdelningen för besked.) 

Whiteboarden i sal C sitter löst. (Maria ser till att den skruvas fast.) 

 

Antecknat av Maria Ehnhage, 2018-05-28 

 

 

 


