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Deltagere: Ulf Hedetoft, Bo Fritzbøger, Klemens Kappel, Anne Fastrup, Hans 

Lorenzen og Hans Christian Køie Poulsen. 

 

Afbud/fraværende: Detlef Siegfried, Margit Warburg, Jann Scheuer, Henrik 

Jochumsen, Erik Kimose Thomsen, Philip Winkel, Bastian Friborg og Niclas 

Nørby Hundahl 

 

Gæst: Anne Holmen 

 

Prodekaner: Jens Erik Mogensen og Julie Sommerlund 

 

Deltagere fra administrationen: Kristian Boye Petersen og Ole Krarup 

Jensen (referent). 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af dagsordenen 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Engelsk som administrativt sprog 

 

Der var udsendt en rapport om brug af engelsk som administrativt sprog til 

høring i rådet. Høringsfristen var blevet udsat til den 21. februar. 

 

Anne Holmen - som havde deltaget i udvalgsarbejdet om rapporten – orient-

erede om baggrunden for og forslagene i rapporten. Udvalgsarbejdet var be-

grundet i at der har været nogle medarbejderdiskussioner om brugen af en-

gelsk, herunder diskussioner i samarbejdsudvalgene. Det koster meget at 

oversætte danske tekster til engelsk, og derfor skal man finde en balance 

som tager hensyn til både de danske og udenlandske medarbejdere. Et kon-

sulentfirma har gennemført interviews i relation til rapporten. Det er noget 

nyt i universitetsverdenen at man ser på sprogpolitikken. Arbejdsgruppen 
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opererer med den målrettede parallelsproghed som er en meningsfuld måde 

at arbejde med problematikken på. Handleplanen er god fordi den både er 

detaljeret, realistisk og har en ansvarsfordeling. Der arbejdes med en central 

serviceenhed (under 6.1. i handleplanen). Det er fornuftigt at nogle koordi-

nerer hvad der foregår; men det bør nøjere overvejes hvad en evt. central 

enhed skal foretage sig ift. hvad der foregår på fakulteterne. Fakultetet har et 

oversættelsescenter som ikke nævnes særlig meget i papirerne.  

 

Dekanen rejste herefter en række spørgsmål i relation til i rapporten: 

 

 Genkender enhederne den status som fremgår af rapporten 

 Har enhederne problemer med anvendelsen af dansk og engelsk 

 Hvilke af rapportens anbefalinger bør prioriteres højest 

 

Der blev indledningsvist drøftet anvendelsen af engelsk når der i møder er 

ikke-dansk-talende deltagere. 

 

På Filosofi og flere andre steder taler man engelsk i møder så snart der del-

tager en ikke-dansk-talende. Hvis alle taler dansk så foregår mødet på 

dansk. 

 

Man kan også holde et møde på to sprog. Mødet foregår på dansk, og de 

udenlandske deltagere kommer med deres indlæg på engelsk. 

 

Fakultetet har i øvrigt et krav om at alle udenlandske ansatte skal lære 

dansk. Det er vigtigt at de kan eksaminere og undervise på dansk, og der 

skal være et incitament for at dette bliver taget alvorligt. Dette er mere vig-

tigt mht. VIP’er der skal undervise, og det gælder ikke så meget ph.d.’er og 

post doc’er. 

 

Ikke alle fakulteter har kravet om at man skal lære dansk. Men der er et øn-

ske om at flere lærer dansk, man kunne fremme dette ved evt. at give fri til 

at man kan deltage på dansk-kurser. Nogle steder holder man mødet på en-

gelsk og skriver referatet på dansk, for det er også med til at motivere til at 

lære dansk. Det ville være godt hvis KUnet virkede bedre så man nemt kun-

ne switche mellem dansk og engelsk. 

  

Der var tilslutning til at alle udenlandske medarbejder gives et intro kursus i 

dansk (iht. lovgivningen skal de selv melde sig - arbejdsmarkedsrettet 

dansk). 

 

Hvis man har ansat en ikke-dansk i administrationen kan det blive meget 

dyrt.  

 

Der er måske behov for at få en terminologi – en liste på dansk/engelsk. På 

filosofi bruger man danske og engelske udtryk sammen.  
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Der er også behov for at fastlægge hvordan systematisk oversættelsesarbej-

de skal løses. Her bør fagmiljøerne inddrages - fx forskere der ved noget om 

oversættelse.  

 

Der var enighed om at man skal tilbyde medarbejderne engelskkurser når 

der er udtalt behov for det.  

 

Hvilke anbefalinger bør prioriteres højest og hvorfor 

 

Det blev nævnt at det kan være svært at prioritere mellem de forskellige 

handlinger – i princippet er alle 6 forslag vigtige. Der blev peget på at anbe-

faling 5.1.1 (udmøntning af parallelsprogspolitikken), 1.c er vigtig - anbefa-

lingen siger: 

  

”c. Formidling sker parallelt på dansk og engelsk i situationer, hvor mål-

gruppen er bred, eller hvor dens foretrukne sprog ikke kendes, og hvor kom-

munikationen har betydning for: 

 medarbejdernes muligheder for at udfylde deres funktion effektivt, 

 medarbejdernes muligheder for indflydelse på arbejdspladsen, 

 medarbejderens rettigheder og forpligtelser i ansættelsesforholdet og 

 den sociale integration på arbejdspladsen.” 

 

Dernæst blev fremhævet at anbefaling 5.1.2 er vigtig, og den handler om at 

medarbejdere skal ikke pga. manglende sprogkundskaber savne information, 

som er nødvendig for deres arbejde. I den sammenhæng blev fremhævet 

5.1.2.2: ”Der stilles krav i opslag til alle TAP-stillinger om, at den ansatte 

skal kunne begå sig arbejdsmæssigt på både dansk og engelsk.”  

 

Videre blev bemærket at rådet tilslutter sig at der etableres en central en-

gelsksproglig serviceenhed, men således at den lægges tæt på det faglige 

miljø (faget Engelsk). Det skal i tilbagemeldingen også nævnes at det er vig-

tigt at sikre samarbejde mellem fakulteter og institutter, og afklare hvem der 

gør hvad. Dette er pt. ikke helt klart formuleret.  Det vil være uhensigts-

mæssigt med konkurrerende enheder. 

 

Rådet er endelig af den opfattelse at ikke alle dokumenter skal oversættes til 

engelsk, men at det er vigtigt at centrale dokumenter oversættes. 

 

Rapporten skal også drøftes i FSU, hvorefter der kan afgives et høringssvar. 

Rådets sekretær udarbejder høringssvaret. 

 

3. Nedsættelse af et tenure track udvalg – udpegning af medlemmer 

 

Der var indkommet en indkaldelse af medlemmer til KUTU (KU’s tenure 

trackudvalg). AR skal indstille 3 kandidater til dekanen (professorer med in-

ternational indsigt). Herefter indstiller dekanen en af disse til udvalget. 
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Den der indstilles skal være interesseret i arbejdet og have en indsigt i tenu-

re track processen og ansættelser, samt have forståelse for humanioras situa-

tion og rekrutteringsbehov. 

 

Det blev aftalt at sekretæren via email indkalder forslag til professorer som 

sendes til Bo Fritzbøger der er ansvarlig for den endelige indstilling af kan-

didater til dekanen. Fristen for indstilling til dekanen blev sat til den 22. ja-

nuar, da vi skal indsende den til Frue Plads den 23.  

 

4. Meddelelser 

 

Der var ingen meddelelser. 

 

5. Evt. 

 

Der er fastlagt følgende møderække for foråret (tirsdage kl. 10-12): 4. feb., 

4. marts, 1. april, 6. maj og 3. juni.  

 

Der blev efterlyst en mødeplan for efteråret.  

 

Endvidere blev nævnt muligheden for at dekanen evt. afholder et formøde 

med de nye studenterrepræsentanter for at sætte dem ind i rådets funktion 

mv.  

 

Punkter til senere: Yderligere censorformandsindberetninger.  

_______________ 

 

6. For lukkede døre 

 

Der var ingen sager. 

 


