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SIDE 2 AF 5 Referat 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt.  

 

Ad 2. Opsamling på ændringer af processen pga. nedlukningen af 

fakultetet og dekanens opsigelse 

Jesper Kallestrup orienterede mødedeltagerne om den hidtidige proces i 

normforhandlingerne og processen frem mod målet, som er, at den nye 

normaftale med tilhørende normkatalog træder i kraft den 1. januar 2021. 

 

Forhandlingen kan ikke afsluttes med den nuværende dekan, som fratræder 

med udgangen af indeværende måned, men fortsættes med den nye dekan, 

Kirsten Busch, som tiltræder den 1. juni 2020. 

 

Ad 3. Orientering om revision af aftaleudkast i forhold til det oprindelige 

udkast til normaftale og  

4. Drøftelse af udkast til normkatalog 

Jesper Kallestrup opregnede indledningsvis aftaletekstens bærende principper: 

- Undervisning og forskning er ligeværdige 

- Ensartet og fair normsætning på tværs af institutter 

- Transparens om opgavefordeling 

- Normsætning af opgaver ved brug af brede fælles kategorier 

- Administrerbar og fakultetsfælles registreringspraksis 

 

Aftalen skal give mere fokus på opgaverne, ikke mindst i dialogen med VIP’s 

nærmeste leder om sammensætning af opgaverne, udvikling, meritering, 

karriere, forfremmelse og løn og tilsvarende mindre fokus på at tælle timer. 

Aftalen har ikke som mål at reducere normeringerne i kataloget. 

 

Ved udløbet af hvert kalenderår nulstilles timeregnskabet. Dog vil der være 

mulighed for afvigelse under særlige omstændigheder, hvis en kollega 

sygemeldes eller går på barsel, særligt på små fag. Indbygget i systemet er et 

forskningssemester hvert syvende semester. Før forskningssemestret skal der 

være en dialog med institutlederen om, hvad man vil foretage sig i semestret. 

VIP skal udarbejde en plan på forhånd og kort afrapportere efter semestret. 

 

Jesper Kallestrup takkede for gode høringssvar i den nyligt gennemførte høring 

blandt samtlige VIP. Han pegede på følgende væsentlige ændringer i 

aftaleudkastet efter høringen i forhold til det oprindelige udkast: 

 

- Ph.d.-vejledningen er flyttet tilbage til normkataloget 

- Kravene til forskningen er tilpasset høringssvarene 

 

En aftale om fordelingen af timereduktionen mellem tiden til undervisning og 

forskning udestår stadig. Jesper Kallestrup foreslår en 50-50 fordeling i 

overensstemmelse med det bærende princip om at ligestille undervisning og 

forskning, som under alle omstændigheder integreret, da vi leverer 

forskningsintegreret undervisning. En sådan aftale vil indebære, at VIP skal 



 

SIDE 3 AF 5 
have en samtale med lederen om prioritering af aktiviteter i forskningstiden, 

hvor opgaverne og deres substans skal synliggøres. Endvidere skal samtalen 

give mulighed for en udvidelse af spektret af anerkendelsesformer fra lederens 

side med fokus på karriereudvikling, CURIS, undervisningsportefølje mv. frem 

for på det ’indholdsblinde’ timeregnskab. 

 

HUM har et ’lektorvælde’ med en professor/lektor-ratio på 18/82, og dekanatet 

vil gerne ændre på dette forhold. Kaldelsesmuligheden forventes udfaset i 

2021, og HUM vil arbejde for at gøre KU’s nye forfremmelsesprogram så 

fleksibelt som muligt. 

 

Uddannelsesledernes normering er under drøftelse og deres funktionstillæg 

aftalt med TR. 

 

Oluf Kjærgaard Pedersen orienterede rådet om, at normerne generelt er blevet 

sat som median eller gennemsnit af de forskellige normer på institutterne. Hans 

anmodning til institutter, studienævn m.v. om at levere mere kvalitativ 

information om det arbejde, som normerne tidssætter, har ikke båret megen 

frugt. Derfor har normfastsættelsen i hovedsagen været en matematisk øvelse. 

 

Under drøftelsen kom følgende pointer og synspunkter frem: 

 

- Hvis vi bruger 50-50-princippet, skal flere aktiviteter timesættes i 

kataloget; princippet opleves som en de facto halvering af normerne, 

uanset at alle får 40 timer pr. semester i basisadministration 

- Ideen om at udvide spektret af anerkendelsesformer er god; det er 

vigtigt at tage højde for risikoen for, at ikke normsatte opgaver bliver 

usynlige 

- Vi skal ikke nu aftale noget, der ’låser’ den nye dekan 

- Aktiviteter, der vedrører forskning, fx læsning af ph.d.-ansøgninger, 

ligger allerede i forskningstiden 

- Forskningen er modsat undervisningen ikke normsat. Det er 

forskningstiden, der udhules af bedømmelsesopgaver m.v.; derfor må vi 

diskutere, hvad det betyder, at man skal forske mindre 

- Manglen på viden om, hvorvidt man har gjort det godt nok, er en 

stressfaktor; det er svært at opfylde de høje krav til både forskning og 

undervisning 

- Forskningstiden udhules, fordi holdene bliver større 

- Det hidtidige krav om at publicere mindst én BFI2-artikel om året var 

bedre end den nye formulering om ’hyppig publicering’, som lægger op 

til lokal fortolkning 

- Andre former for formidling end gennem artikler og monografier bør 

synliggøres: medieoptræden, forskningsseminarer, studiecirkler o.s.v. 

- Den fleksibilitet, VIP til stadighed udviser i opgaveløsningen, er en stor 

ressource for institutionen 

- Underviserne sikrer gode uddannelser og STÅ-produktion og gør 

kandidaterne parate til arbejdsmarkedet 

- Undervisernes kontakt med de studerende og herunder vejledning og 

feedback på opgaver skal prioriteres højt 
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- I nogle tilfælde reduceres undervisningstiden for at få tid til vejledning 

- Der bør afsættes tid specifikt til vejledning; det er en god investering, 

da vejledningen bidrager til STÅ-produktionen og til at reducere 

frafaldet 

- Det er usundt, at specialevejledning er mere attraktiv end 

holdundervisning 

- Ph.d.-udvalgets arbejde skal normeres, hvilket det ikke har været hidtil; 

udvalgsformanden skal have mere end 200 timer, og 

vejledningsnormerne skal forbedres 

- Der er store forskelle i undervisningen, som derfor bør normsættes 

forskelligt, ikke kun efter holdstørrelse; der bør fx også tages højde for, 

om et kursus gentages år efter år 

- Normerne for deltagelse i råd og nævn, fx studienævn, er for små; de 

studerende bruger flere timer end de normerede på dette arbejde 

- Studienævnene arbejder forskelligt og må derfor have forskellige 

normer 

- Frikøb af forskere resulterer i, at der er færre til at forestå den samme 

mængde undervisning; en ny dekan bør undersøge frikøbspraksis  

- Der bør findes en mere kvalificeret tilgang til normsætningen end 

metoden med at tage medianen af de hidtidige normer 

 

Anne Mette Thorhauge gav udtryk for, at 50-50-princippet i aftaleteksten 

hænger sammen med drøftelsen af detaljerne i kataloget. De enkelte opgavers 

normsætning kan ikke diskuteres eller fastlægges uden at have afgjort 

spørgsmålet om, hvorvidt 50-50-princippet er gældende. Hun opridsede fire 

mulige strategier: 

 

- 100 % reduktion i undervisningen for administrative opgaver og en 

medfølgende forklaring om, at andre aktiviteter (fx ph.d.-

bedømmelser og gennemlæsning af ph.d.-ansøgninger) er en del af 

forskningen 

- 50-50 reduktion og introduktion af flere administrative opgaver i 

regnestykket (fx de herover nævnte) 

- 50-50 reduktion med øremærkning af specifikke opgaver til hhv. 

undervisning og forskning 

- 60-40 balancering af undervisning og forskning imod mere 

’rummelige’ normer 
 

Hun bad rådsmedlemmer overveje, om de havde forslag til andre løsninger end 

de her skitserede. 

 

Jesper Kallestrup afsluttede drøftelsen med at kommentere nogle af 

ovennævnte synspunkter: I den nye normaftale er der tale om en afvejning af, at 

der på den ene side er lokale forskelle og på den anden side et ønske om 

ensartethed og transparens. Hvad angår kravene til publicering, bedes VIP 

kontakte deres TR med forslag, da det er B-sidens tekstforslag, der p.t. er løftet 

ind i aftaleteksten.  
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Spørgsmålet om 50-50-princippet er ikke forhandlet færdigt. Det er vigtigt at 

fastholde, at undervisning anerkendes ’hele vejen rundt’, og at vi ikke taler 

undervisning ned som en ’byrde’ med ’konfrontationstimer’ modsat fx 

’forskningsfrihed’. Alle gode aktiviteter skal gøres synlige og anerkendes; også 

det uformelle møde med studerende har stor betydning. 

 

Aftaletekstens formulering om dialog mellem VIP og leder om nedprioritering 

af forskningsindsatsen ved store administrationsopgaver kan måske forbedres. 

Samlet set vil dekanatet gerne væk fra den nøjeregnende timetælling og i 

retning af ledelsesanerkendelse af substansen i indsatsen. 

 

Under alle omstændigheder er dette en vanskelig øvelse, ikke mindst i lyset af, 

at den seneste APV viste, at VIP giver udtryk for at have for lidt tid til både 

undervisning og forskning. Rådets input vil blive taget med ind i de kommende 

forhandlinger. 

 

 

Ad 5. Eventuelt  

Intet. 

 

 


