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Stemmeberettigede medlemmer
Lektor Anna Lena Sandberg (Engerom), lektor Casper Tybjerg (Komm), 
professor Michael Fjeldsøe (IKK), lektor Sophie Wennerscheid (NorS), 
lektor Morten Fink-Jensen (Saxo), professor Kim Ryholt (ToRS), stud.mag. 
Kristoffer Falk, stud.mag. Yannic Cyrus Bakhtari og stud.mag. Mikael 
Bøgel Fabrin 

Observatører
Prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala, prodekan for forskning 
og impact Dorthe Gert Simonsen, fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen, 
økonomikoordinator Sanne Winsløv (CIP), studieadministrativ medarbejder 
Ragnhild Filén Wangen (Engerom), forskningsfuldmægtig Lin Fitje 
Solvang (Komm), specialkonsulent Dorte Ostenfeld (NorS)

Gæster
Jan Pedersen, Økonomichef (pkt. 2)
Mie Morthorst, klima- og bæredygtighedskoordinator i Forskning og Impact 
(pkt. 3)
Marie Roloff Groth, specialkonsulent i Forskning og Impact (pkt. 4)



SIDE 2 AF 8Anne Sørensen, innovationskonsulent i Forskning og Impact (pkt. 4)
Birgitte Grundtvig Huber, afdelingsleder i Forskning og Impact (pkt. 3 og 4)

Afbud
Dekan Kirsten Busch Nielsen

Dagsorden
1) Godkendelse af dagsordenen

2) Økonomi: Orientering om status på budgetnotat ved økonomichef 
Jan Pedersen. 

Budgetnotatet er på nuværende tidspunkt ikke færdiggjort, da man 
afventer KU’s foreløbige tilbagemeldinger og egne tilretninger inden 
det bliver fremlagt. Jan Pedersen giver en mundtlig orientering om 
de overordnede tal og principper. På næste møde præsenteres det 
endelige budgetnotat.

3) Bæredygtighed 2030 på KU og HUM (del 2) 

a. Tilbageblik på præsentation af Tomas Refslund 

b. Orientering om arbejdet i styregruppen til KU’s Bæredygtige 
Omstilling ved prodekan Dorthe Gert Simonsen 

c. Bæredygtighed i forskning på HUM ved klima- og 
bæredygtighedskoordinator Mie Morthorst 10.40-11.00

4) Innovationsstrategidrøftelse: Indledning ved prodekan Dorthe Gert 
Simonsen og herefter drøftelse. Specialkonsulent Marie Roloff 
Groth vil være til stede under punktet til at besvare eventuelle 
spørgsmål.

5) Arrangement i Akademisk Råd om akademisk frihed: Indledning 
ved dekan Kirsten Busch Nielsen og herefter drøftelse 

6) Udvikling af uddannelseslandskabet: Status ved prodekan Eva 
Silberschmidt Viala 

7) Campusplanarbejdet: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen 

8) Meddelelser fra dekanatet 

9) Næste møde (7. juni 2022): Forslag til dagsordenspunkter og 
temamøder

a. Drøftelse om specialeforsvar (emneønske fra de studerende)

b. Økonomi: Budgetnotat, prognose for resten af året og 
fakultetets indtægtsramme for det kommende år

10) Eventuelt



SIDE 3 AF 811) Besøg i Human & Legal Innovation Hub med kort præsentation af 
innovationskonsulent Anne Sørensen.

Referat
1) Godkendelse af dagsordenen

Prodekan Dorthe Gert Simonsen orienterede om, at dekan og 
formand for akademisk råd Kirsten Busch Nielsen er forhindret i at 
deltage i mødet. Jf. forretningsordenen § 6, stk. 2 ledes mødet, i 
dekanens og formandens fravær, af en prodekan med fuld 
stemmeret. Kirsten Busch Nielsen har bedt Dorthe Gert Simonsen 
om at lede mødet. 

Det mødeforberedende udvalg blev orienteret herom forud for 
mødet. 

Dagsordenen blev godkendt.

2) Økonomi: Orientering om status på budgetnotat ved økonomichef 
Jan Pedersen. 

Budgetnotatet er på nuværende tidspunkt ikke færdiggjort, da man 
arbejder med KU’s foreløbige tilbagemeldinger og egne tilretninger 
inden det bliver fremlagt. 

Jan Pedersen orienterede om det foreløbige arbejde med 
budgetnotatet og Ø1 prognosen, derunder de overordnede principper 
bag dokumenterne. Budgetnotatet bliver drøftet og endeligt 
godkendt sammen med målplanen på møde mellem dekanatet og 
rektor den 31. maj 2022. 

Ø1 prognosen eftersendes til Akademisk Råd med udkast til referat, 
da der ikke kommer flere rettelser hertil efter mødet med FA 31/4-
22. 

Forud for næste møde fremsendes det godkendte budgetnotat til 
Akademisk Råd

3) Bæredygtighed 2030 på KU og HUM (del 2) (oversigt i ppt slides og 
projektets PID er vedhæftet til orientering)

a. Tilbageblik på præsentation af Tomas Refslund Poulsen

Prodekan Dorthe Gert Simonsen gjorde opmærksom på 
muligheden for lokale initiativer, som præsenteret af Tomas 
Refslund Poulsen ved seneste møde. FA tilbyder at 
understøtte lokale bæredygtige initiativer på driftsområdet, fx 
opgørelser over rejseaktiviteters CO2-aftryk. 



SIDE 4 AF 8b. Orientering om arbejdet i styregruppen til KU’s Bæredygtige 
Omstilling ved prodekan Dorthe Gert Simonsen 

Prodekan Dorthe Gert Simonsen orienterede om 
organiseringen og procesplanen i KU’s bæredygtige 
omstilling. 

Projektet er inddelt i 5 kategorier med delleverancer, der hver 
har en række underleverancer under sig. 

1. Grøn uddannelse
2. Forskning
3. Kommunikation
4. Bygning og vedligehold
5. Living Lab – tværgående leverance

Mange afdelinger i fællesadministrationen arbejder med 
bæredygtighed, alle fakulteter skal integreres i arbejdet, og de 
mange lokale aktiviteter koordineres via KU’s 
bæredygtighedsprojekt.

Der blev anmodet om en visuel fremstilling af organisationen 
af de bæredygtige initiativer. 

Rådet får eftersendt PID for KU’s Bæredygtige Omstilling og 
slides der beskriver og visualiserer organiseringen af KU’s 
Bæredygtige Omstilling.

VIP-gruppen spurgte til arbejdets hovedfokus og hvordan man 
prioriterer indsatsen.

Dorthe Gert Simonsen svarede, at fokus er fordelt på de 
forskellige delleverancer. Alle dele får tilført midler. Midlerne 
fordeles til FA og fakulteter, så der kan ansættes 
koordinatorer, der planlægger og implementerer 
underleverancerne. 

c. Bæredygtighed i forskning på HUM (oversigt er vedhæftet i 
ppt slides)

Dorthe Gert Simonsen oplyste, at det i 8 måneder har været 
ansat en koordinator på bærdygtighedsområdet, 
specialkonsulent Mie Morthorst, i Forskning og Impact. 

Dorthe Gert Simonsen gjorde yderligere rede for forskellige 
initiativer på fakultetsniveau. 

a) Miljøhumanistisk netværk (UCPH Environmental 
Humanities Forum): Netværket sammenknytter fakultetes 
forskere, der arbejder med bæredygtighed, og deler viden 
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administrerer netværket og kan kontaktes for at blive en 
del af netværket.

b) Center for Sustainable Futures (SAXO). Læs mere her: 
https://sustainablefutures.ku.dk/ 

c) Center for Applied Sustainable (CApE) (ToRS). Læs 
mere om centeret her: Link 

Derudover er der opstartet flere forsknings-initiativer, 
herunder forskningsklynger på IKK og Engerom.

Dorthe Gert Simonsen deltager dertil i et tværgående arbejde 
med alle de humanistiske fakulteter i Danmark, som har 
formuleret fire missioner for grøn humanistisk forskning. 
Missionernes overskrifter kan findes i vedhæftede slides, og 
de tilsendes Rådet når de foreligger i endelig udgave.

STUD-gruppen spurgte, hvordan fokus på bæredygtighed vil 
afspejles i uddannelsesudbud.

Prodekan Eva Silberschmidt Viala oplyste, at der er 
kandidatuddannelser på SUND og SCIENCE og at det på 
nuværende tidspunkt er udfordrende at starte nye 
uddannelsesinitiativer på HUM pga. regionalisering. Der er 
dog løbende drøftelser om, hvordan bæredygtighed 
indarbejdes i eksisterende uddannelsestilbud. 

Det blev forslået at indarbejde bæredygtighed i 
tilvalgsudbuddet på HUM.

Ydermere tilbyder HUM blandt andet en sommerskole inden 
for Environmental Humanities. 

4) Innovationsstrategidrøftelse: Indledning ved prodekan Dorthe Gert 
Simonsen og herefter drøftelse. Specialkonsulent Marie Roloff 
Groth vil være til stede under punktet til at besvare eventuelle 
spørgsmål.

Dorthe Gert Simonsen orienterede om organisationen af arbejdet 
med KU’s strategi for innovation. HUM er repræsenteret ved Dorthe 
Gert Simonsen i styregruppen og Marie Roloff Groth (F&I) i 
arbejdsgruppen.

Dorthe Gert Simonsen lagde herefter op til en drøftelse af, hvordan 
HUM kan bidrage til strategien.

VIP-gruppen spurgte, hvor innovation defineres i arbejdet. Her roste 
de overskriften fra AU’s strategi: ”Tydeligere bidrag til samfundet”. 

https://sustainablefutures.ku.dk/
https://hum.ku.dk/faknyt/2021/april/klimakrisen-kraever-kulturel-omstilling--nyt-center-skal-levere-viden-visioner-og-konkrete-loesninger/
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universitetet, og at der deri ligger en overvejelse om strategien skal 
foldes ud og også favne impact, da innovation og impact er begreber, 
der fylder forskelligt på fakulteterne.

VIP-gruppen bemærkede, at man skal være forsigtig med at knytte 
begrebet ’værdi’ med innovation. Man risikerer at skabe en splittelse 
mellem forskning, der er innovativ og forskning, der bidrager på 
andre måder. Det blev her fremhævet, at HUM’s måde at arbejde 
med kritik, dannelse og oplysning ikke nødvendigvis passer ind i den 
gængse innovationstilgang, men er en forudsætning for at skabe de 
rigtige løsninger.

VIP-gruppen tilføjede, at man på HUM skal sætte sit præg på 
strategien for innovation, så den også omfavner de omtalte 
humanistiske værdier, men at det også er vigtigt at understrege, at 
ikke alle skal arbejde med innovation.

STUD-gruppen udtrykte enighed i, at man skal fastholde den kritiske 
tilgang på HUM. De foreslog, at brede spørgsmålet ud til 
institutterne, og hermed indsamle bidrag til, hvordan HUM kan 
bidrage til en definition af innovation.

Dorthe Gert Simonsen orienterede om, at en inddragende proces 
netop er sat i gang med 3 workshops om innovation, hvor KU samler 
hhv studerende og undervisere, forskere og ledere for at få input til 
forskellige vinkler på innovation – målsætning og indhold – og 
favne universitets mange fagligheder. 

Der var generel enighed om at være opmærksom på at formulere et 
positivt bidrag, som inddrager humanistisk forskning i både 
samtiden og fortiden

5) Arrangement i Akademisk Råd om akademisk frihed: Indledning 
ved dekan Kirsten Busch Nielsen og herefter drøftelse 

Prodekan Dorthe Gert Simonsen orienterede kort om baggrunden for 
punktet.

VIP-gruppen udtrykte opbakning til at tage drøftelsen på fakultetet. 
De pegede på Chicago-principperne, Magna Charta Universitatum 
og AU’s formulerede principper som gode inspirationskilder.

STUD-gruppen påpegede en udfordring i at være finansieret af 
eksterne økonomiske midler, som kan påvirke den akademiske 
frihed.

Akademisk Råd bifaldt forslaget om rådets værstskab for et eller 
flere arrangementer, og det blev aftalt, at ledelsessekretariatet 
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drøfte på næste møde.

6) Udvikling af uddannelseslandskabet: Status ved prodekan Eva 
Silberschmidt Viala 

Prodekan Eva Silberschmidt Viala oplyste, at arbejdsgruppen har 
haft kickoff i ugen efter påske. Medio maj, afholdes der seminar for 
gruppen, hvor der gås i dybden med udfordringer på 
uddannelsessiden. 

Samtidig løber en proces om uddannelsesstrategi for KU, som har 
involveret mange fra HUM. Der arbejdes her på tydelige 
pejlemærker for uddannelseslandskabet.

KUUR har i den forbindelse nedsat fire missionsgrupper om 
studenterrekruttering, studentermiljø, uddannelsesstruktur og 
overgang til arbejdsmarkedet. 

Pga. vores egen proces er vi på forkant og kan bidrage med viden og 
indspark til KU-processen.

VIP-gruppen anmodede om løbende at blive orienteret om arbejde i 
Danske Universiteters taskforce for humaniora. Punktet sættes på 
dagsordenen til næste møde.

7) Campusplanarbejdet: Status ved dekan Kirsten Busch Nielsen

Fakultetsdirektør Kristian Boye Petersen oplyste, at der skal 
udarbejdes en business-case for SAMFs udflytning til SC. Dette 
udsætter arbejdet i arbejdsgrupperne, som ikke kan påbegyndes før 
det er afklaret om SAMF flytter. Kun arbejdsgruppe 4 om 
infrastrukturelle udfordringer arbejder videre.

8) Meddelelser fra dekanatet 

Ingen meddelelser. 

9) Næste møde (7. juni 2022): Forslag til dagsordenspunkter og 
temamøder

a. Drøftelse om specialeforsvar (emneønske fra de studerende)

b. Økonomi: Budgetnotat, prognose for resten af året og 
fakultetets indtægtsramme for det kommende år

c. Bæredygtighed: Opfølgning med kortlægning og 
humanistiske mål (skriftligt)

d. Orientering om Danske Universiteters taskforce for 
humaniora

e. Akademisk frihed arrangementer



SIDE 8 AF 810) Eventuelt

På baggrund af bilag 11, stillede STUD-gruppen spørgsmål til 
KUs/HUMs håndtering af sager om krænkende handlinger. 

Prodekan Eva Silberschmidt Viala oplyste, at der er nedsat en 
arbejdsgruppe via KUUR, som arbejder med det på administrativt, 
STUD og VIP-niveau. Eva Silberschmidt Viala orienterer Rådet om 
arbejdet ved lejlighed.

11) Besøg i Human & Legal Innovation Hub med kort præsentation af 
innovationskonsulent Anne Sørensen.

Anne Sørensen præsenterede Human & Legal Innovation hub. 
Hubben er et arbejdsfællesskab for studerende der laver projekter og 
startups, hvis mål er at skabe forandring. Hubben er en af 3 
innovationshubs på KU, som fremadrettet bliver suppleret af et 
fælles innovationscenter Lighthouse. Man kan booke et møde med 
en medarbejder i hubben for at høre mere og evt. afsøge 
samarbejdsflader. Link her: https://innovation.sc.ku.dk/book-os/  
(Vælg opstartsmøde)

Slides fra præsentationen eftersendes til Rådet.

https://innovation.sc.ku.dk/book-os/
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