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Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt  

 

Ad 2) Valg af medlemmer/suppleanter til Senatet 

På ledelsessiden træder prodekan Jens Erik Mogensen ind som suppleant for 

dekan Jesper Kallestrup i stedet for Julie Sommerlund, der er fratrådt. 

På studentersiden er Anna Nørgaard Sørensen valgt som medlem og Rune 

Midtgaard som suppleant. 

På VIP-siden mangler en suppleant for Margit Warburg. 

På TAP-siden er Lin Fitje Solvang nu som før medlem og Caroline 

Gjellerod suppleant.  

Opfølgning: VIP-siden har efter mødet givet ledelsessekretariatet besked 

om, at Nete Nørgaard Kristensen er valgt som suppleant. 

 

Ad 3) Fakultetets målplan 2021-24 

Sidsel Dorthea Vedel takkede for modtagelsen af det nye forslag til målplan, 

hvor hele det gamle afsnit 2 om uddannelse var fjernet. Samtidig udtrykte 

hun dog ærgrelse over, at der allerede havde været afholdt møder om 

målplanen, hvor kun underafsnit 2.2.1. var fjernet. 

Dekanatet indledte drøftelsen med at konstatere, at der ud over de fire 

hovedtemaer i KU-skabelonen for målplaner (Forskning, Uddannelse, 

Samarbejde og samfundsengagement, Ét samlet og fokuseret universitet) var 

kommet et nyt, tværgående og højt prioriteret tema fra rektoratet, Klima og 

bæredygtighed. Indsatser under dette tema giver mulighed for midler fra 

KU’s strategiske ramme, og derudover har regeringen afsat 1,5 mia. kr. fra 

forskningsreserven til klimaforskning. Den 11. marts 2020 vil fakultetet 



 

SIDE 3 AF 7 afholde et kickoff-møde om klima og bæredygtighed, hvor også TEO og 

JUR vil være inviteret, og senere på foråret planlægges en konference om 

emnet. 

Et andet tværgående emne af strategisk interesse er digitalisering. Søndre 

Campus’ datalab er ved at blive sat op med ansættelse af en data-steward. 

Her vil der være mulighed for råd og vejledning for såvel forskere (om fx 

open science, open data, FAIR-principperne) som undervisere (didaktik, 

brug af digitale metoder i undervisningen). Dekanatet oplyste, at vi har 

projektmidler fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til rådighed til 

digital kompetenceudvikling af VIP’er på de større gymnasiefag. 

Dekanatet ser gerne drøftelser i fakultetets seks studienævn både om, 

hvordan nye digitale muligheder kan præge den faglige udvikling, og om 

klima og bæredygtighed i relation til uddannelserne. 

Som led i KU’s strategiske indsats har rektoratet yderligere to projekter 

under overvejelse: Efter- og videreuddannelse (EVU) og innovation med 

etablering af et innovationscenter på KU-niveau. Samlet set ønsker 

dekanatet en målplan, der er så rummelig, at den kan spille sammen med de 

strategiske projekter på KU-niveau. 

Rådet drøftede skrivegruppens nedsættelse og arbejde med udformningen af 

fakultetets målplan for 2021-24. Følgende medlemmer af gruppen er 

udpeget af de respektive grupper i rådet: 

Studerende: Anna Nørgaard Sørensen og Sidsel Dorthea Vedel.  

VIP: Isak Winkel Holm og Annette Lassen 

TAP: Caroline Gjellerod og Eva Ulstrup 

Ledelsessiden vil blive repræsenteret af forskellige på møderne alt efter 

ekspertisebehov. Ledelsessekretariatet indkalder snarest til de første møder. 

Herunder opsummeres en række ideer og overvejelser, som blev fremført i 

rådets drøftelse af muligt indhold i målplanen, som vil kunne indgå i 

skrivegruppens arbejde.  

Digitaliseringstemaet er vigtigt og mangefacetteret; vi bør skrive om, 

hvordan digitaliseringen kan berige forskningen og undervisningen. 

Beslutninger inden for digitaliseringsfeltet foregår hurtigt og i nogle 

tilfældet ikke tilstrækkeligt velovervejet, hvorfor vi risikerer videnstab, fx 

mht reduceret adgang til ikke digitaliseret materiale. Dette går ud over 

undervisningens og studenteropgavernes kvalitet. Endvidere er der 

udfordringer mht licenser, når det gælder adgang til digitaliseret litteratur. 

Det er derfor afgørende at inddrage relevante undervisere i overvejelser om 

digitalisering af materiale, ændringer i biblioteker mv. 



 

SIDE 4 AF 7 Digitaliseringsniveauet bør højnes blandt VIP på HUM. Det teoretiske 

grundlag og ’state of the art’ savnes i ansøgninger om bevillinger til 

området. 

Opkvalificering kan være en god ting, men der kan også være 

overfascination af digitaliseringen. Vi må se på, hvad vi har brug for, og 

hvad der er relevant for at forbedre undervisningen. 

Den kulturvidenskabelige/antropologiske dimension i digitalisering bør 

tydeliggøres i målplanen, herunder spørgsmålet om, hvad der menes med 

digitalisering, og hvad der er dens konsekvenser. 

Vi har vigtige forskningsmiljøer inden for digitalisering, fx på Institut for 

Kommunikation, som har fire BA-uddannelser og fire KA-uddannelser 

inden for feltet. Deres viden skal bredes ud på fakultetet. 

Digitaliseringen har et bæredygtighedsaspekt, som ikke må glemmes: 

Serveres strømforbrug forårsager forurening. Kunne vi lave et 

klimaregnskab, der sammenligner brugen af servere med brugen af m2 til 

traditionelle biblioteksressourcer? 

Digitale løsninger er dyre og ikke altid vellykkede; eksempelvis kan de være 

kontraproduktive ifm publicering. 

Særligt vedrørende klima og bæredygtighed kom følgende overvejelser 

og pointer på bordet som input til skrivegruppen: 

Klima og bæredygtighed er relevant på tværs af målplanens emner og bør 

integreres i en række forskningsfelter på tværs af institutter og i curriculum 

frem for at være et felt for sig. Studienævnene bør drøfte disse muligheder. 

Både studerende og en række VIP er meget interesserede i emnet, og der er 

et stort potentiale i at få bragt disse folk sammen. 

Vi bør have en rejsestøttepolitik vedrørende forskermobilitet, 

konferencedeltagelse mv. Samtidig må vi dog også have øje for, at vores 

vigtige vidensbidrag til samfundet ikke bør begrænses af flyrestriktioner.  

Også på områder, der i den store sammenhæng kan virke mindre vigtige (fx 

kantinedrift og affaldssortering på campus), kan det være givtigt for den 

daglige motivation at gøre en indsats.  

Helhedstænkning er vigtig; klima- og bæredygtighedsaspektet bør tænkes 

ind i alle beslutninger på fakultetet. Vi kan blive et foregangsfakultet på 

dette felt!  

Kristian Boye Petersen foreslog nedsættelse af en lavpraktisk 

bæredygtighedsgruppe. Interesserede VIP, TAP og studerende kan melde 

sig til Kristian Boye Petersen. 



 

SIDE 5 AF 7 Vedrørende målplanens afsnit 1.2. om rekruttering, udvikling og 

fastholdelse fremhævede Jesper Kallestrup KU’s nyligt vedtagne kriterier 

for VIP-meritering som et godt udgangspunkt for arbejdet med 

lektor/professor-ratio og ekstern finansiering af faste VIP-stillinger. 

Rådet drøftede målet om ekstern finansiering af VIP-stillinger. Det stod 

klart, at forskningsfriheden ikke på nogen måde må kompromitteres. Et 

fokuspunkt skal være at sikre bedre dækning af følgeomkostninger, dels 

gennem styrket dialog med fonde, dels under udarbejdelsen af 

ansøgningsbudgetter. P.t. giver ekstern finansiering med utilstrækkelig 

dækning af følgeomkostningerne store økonomiske udfordringer for den 

internt finansierede forskning på KU. 

Under drøftelsen af målet om større international rekruttering af VIP blev 

det nævnt, at dette mål ikke må overskygge målet om altid at ansætte den 

bedst kvalificerede ansøger. Endvidere blev der sat fokus på det specifikke 

problem ved international rekruttering af VIP, at det især i små fagmiljøer er 

problematisk at ansætte VIP, som pga manglende danskkundskaber ikke kan 

bidrage til varetagelse af undervisning og administrative opgaver i råd og 

nævn, bedømmelser mv.  

Vedrørende målplanens afsnit 2 om uddannelse fremhævede dekanatet, 

at rektor ønsker transparens, idet et af målplanernes vigtigste formål er at 

virke som dialogværktøj mellem niveauerne på KU. Jesper Kallestrup har 

ikke ændret syn på uddannelsessammenlægninger og samlæsning. Han 

afventer, hvad der kommer af forslag og initiativer fra de faglige 

miljøer/studienævnene og fra deres dialog med studieledelse og 

institutledelse. Dette input må skrivegruppen så forholde sig til. Sidsel 

Dorthea Vedel mente ikke, at disse ting hører hjemme i fakultetsmålplanen, 

med mindre initiativet kom fra et studienævn. Jens Erik Mogensen slog fast, 

at fakultetets kvalitetssikringspolitik nøje foreskriver proceduren for 

udviklingstiltag på uddannelsessiden. 

Muligheden for at etablere étårige masteruddannelser blev drøftet. 

Dekanatet ønsker at udvikle disse til særlige segmenter som fx 

professionshøjskolebachelorer (lærere, pædagoger mv.) og internationale 

betalingsstuderende.  

De nye uddannelser må imidlertid ikke udhule fakultetets toårige 

kandidatuddannelser. De må heller ikke være en blindgyde i 

uddannelsessystemet og bør således fx kunne give adgang til at ansøge om 

ph.d.-studium efterfølgende. 

Rådet drøftede dekanatets ønske om at sidestille undervisning på efter- og 

videreuddannelse (EVU) med almindelig undervisning på BA og KA. Dette 

må ikke indebære, at der går VIP-ressourcer fra de ordinære uddannelser. 

Fra dekanatets side er tanken, at EVU-aktiviteterne skal berige det danske 



 

SIDE 6 AF 7 samfund og være økonomisk overskudsgivende. Der kan ansættes nye 

VIP’er på EVU-midlerne, noget som samlet set kommer også de studerende 

på ordinære uddannelser til gode EVU-aktiviteterne både økonomisk og 

fagligt skal berige vores egne studerende. 

Fra studenterside blev det understreget, at vi må holde øje med udviklingen, 

da vi ikke kender efterspørgslen efter EVU og kan risikere, at EVU 

genererer underskud. Vi må endvidere være opmærksomme på, om en 

eventuel tilgang af flere betalingsstuderende kan påvirke tænkningen om 

uddannelsesindhold og -udvikling. 

Vedrørende målplanens punkt 2.2. om tværfaglig samlæsning og faglig 

kvalitet blev det fra VIP-side fremhævet, at bevarelse af små fag ikke må gå 

ud over store fag. Blandt de mulige løsninger blev dels nævnt samlæsning, 

også på tværs af uddannelser og institutter, dels indførelse af bredbånd. 

Under alle omstændigheder bør strukturelle hindringer for samarbejde på 

tværs fjernes. Dette er ifølge dekanatet i tråd med hovedtanken i KU’s nye 

budgetmodel. Den lægger netop op til øget samarbejde mellem institutter, 

hvilket fx kan give mulighed for større hold og dermed skabe en 

økonomiske gevinst, der kan muliggøre bevarelse af mindre fag. 

Der blev spurgt til, hvordan eksterne midler kan styrke 

undervisningskvaliteten på de små fag. Jens Erik Mogensen nævnte til 

belysning heraf et eksempel, hvor Folketinget netop har bevilget fem mio. 

kr. til forskning og uddannelse inden for aktuelle, færøske forhold. Det kan 

være sprog, litteratur, musik eller andet. I forlængelse heraf blev det 

foreslået dels at lave regler om undervisningspligt i forbindelse med 

modtagelse af eksterne forskningsmidler, hvis bevillingsgiver kan (bringes 

til at) acceptere dette, dels at kræve af projekterne, at de formulerer deres 

bidrag til undervisningsmiljøet. Det blev foreslået, at rådet sætter en 

drøftelse af forholdet mellem eksterne bevillinger og karriereveje på 

dagsordenen. 

Styrkelse af uddannelsesmiljøerne drejer sig ikke udelukkende om 

undervisningstimer, men kan også ske gennem afholdelse af konferencer og 

forskningsaktiviteter. En anden måde at styrke små fag på kan være at 

promovere dem på andre fakulteter. 

Vedrørende målplanens punkt 2.3.1 om uddannelsernes 

arbejdsmarkedsrelevans blev spørgsmålet om, hvorvidt vi ofrer dannelsen 

og det akademiske for erhvervslivet, bragt frem. Der blev også spurgt til, om 

vores uddannelser er up to date, og om de i tilstrækkelig grad kvalificerer 

kandidaterne til at bidrage til løsning af samfundsudfordringer. Ordet 

’innovation’ blev drøftet, og det blev foreslået at integrere det i fagene, hvor 

det giver mening – på samme måde som klima- og bæredygtighedstemaet. 



 

SIDE 7 AF 7 Forholdet mellem kvalitet og relevans må til stadighed være til diskussion. 

Vi er nødt til at tage højde for politikernes relevans- og outputorienterede 

perspektiv, men omvendt skal vi også fastholde, at udviklingen af 

uddannelserne skal ske i takt med fagenes egen, interne udvikling. 

Opfølgning:  

Dekanatet sikrer, at spørgsmålet om adgang til ikke digitaliseret materiale 

bringes ind i arbejdet med digitalisering på HUM. 

Kristian Boye Petersen modtager meldinger fra rådsmedlemmer om 

interesse for deltagelse i en lavpraktisk bæredygtighedsgruppe og indkalder 

gruppen, hvis der melder sig deltagere. 

Drøftelsen af fakultetets målplan for 2021-24 genoptages på rådets 

kommende møde den 3. marts 2020. 

 

Ad 4) Meddelelser 

Margit Warburg bragte spørgsmålet om sammensætningen af 

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK) op. FKK ønsker at 

konvertere den ene af de to nuværende historikerpladser til en plads for en 

forsker med en stærk digitaliseringsfaglighed. Sidsel Eriksen sagde hertil, at 

historiefaget med dets spændvidde fra oldtid til neoliberalisme vanskeligt 

lader sig repræsentere fagligt ved kun én person. 

 

 


