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Stemmeberettigede medlemmer
Dekan Kirsten Busch Nielsen, 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. Yannic Cyrus Bakhtari og stud.mag. Mikael 
Bøgel Fabrin 

Observatører
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)
Tatjana Crnogorac, specialkonsulent i Forskning og Impact (pkt. 4)



SIDE 1 AF 1Afbud
Prodekan for uddannelse Eva Silberschmidt Viala 
Prodekan for forskning og impact Dorthe Gert Simonsen
Stud.mag. Kristoffer Falk

Dagsorden

1) Godkendelse af dagsordenen

2) Økonomi: Budgetnotat, prognose for resten af året og fakultetets 
indtægtsramme for det kommende år ved økonomichef Jan Pedersen

3) Akademisk Frihed:

a. Introduktion ved dekan Kirsten Busch Nielsen

b. Anna Sandberg, Casper Tybjerg og Kim Ryholt introducerer 
forslag til arrangement ”Undervisningsfrihed og 
ledelsesstrukturer i en humanistisk kontekst” og herefter 
drøftelse. 

c. Beslutning om organisering af planlægningen og tema til 
første arrangement

4) Høring: Kodeks om videnskabelig integritet

Under mødet er specialkonsulent Tatjana Crnogorac til stede 
besvarelse af evt. spørgsmål.

5) Meddelelser fra dekanatet

a. Orientering om Danske Universiteters taskforce for 
fremtidens humaniora

b. Orientering om senatsmøde den 2. juni

c. Orientering om arbejdspladsvurdering (APV) og 
undervisningsmiljøvurdering (UMV)

d. Orientering om rapport fra Udvalg om retningslinjer for 
internationalt forsknings- og innovationssamarbejde. 
Link til rapporten: 
https://ufm.dk/publikationer/2022/filer/uris-afrapportering-
2022.pdf

6) Næste møde (6. september 2022): Forslag til dagsordenspunkter og 
temamøder

a. Varsling: Skriftlig høring af fakultetshandleplan (12.-23. 
september)

7) Eventuelt

https://ufm.dk/publikationer/2022/filer/uris-afrapportering-2022.pdf
https://ufm.dk/publikationer/2022/filer/uris-afrapportering-2022.pdf


SIDE 1 AF 1Referat
1) Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2) Økonomi: Budgetnotat, prognose for resten af året og fakultetets 
indtægtsramme for det kommende år ved økonomichef Jan Pedersen

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at dekanatet har afholdt 
målplansmøde med rektoratet, hvor budgetnotatet blev drøftet. 
Rektoratet meddelte her, at fakulteterne ikke vil modtage et 
rammeløft, men i stedet skal bruge af den opsparing, der er 
akkumuleret på fakultetet. 

Økonomichef Jan Pedersen supplerede med en kort gennemgang af 
budgetnotatet. Han fortalte yderligere, at der nu pågår en overvejelse 
om, hvordan opsparingen skal investeres, da disse investeringer ikke 
er permanente.   

Som svar på, om der i fremtiden skal være en opsparing, oplyste Jan 
Pedersen, at der for nu ikke er en nedre grænse for opsparingen. Det 
skyldes, at opsparingen på KU er vokset under Covid-19. Det kunne 
tænkes, at der bliver indført retningslinjer igen, når opsparingerne på 
fakulteterne nærmere sig det tidligere niveau igen.

Det blev spurgt til lønudviklingen, som er udlagt på s. 10 i 
budgetnotatet.

Jan Pedersen oplyste, at prognoserne ikke har passet, da der bl.a. har 
været tilbageholdt VIP-stillinger som følge af Covid-19 og 
usikkerhed om udflytningsplaner. Der er af denne grund afsat midler 
til rekruttering af VIP.

3) Akademisk Frihed:

a. Introduktion ved dekan Kirsten Busch Nielsen

Dekan Kirsten Busch Nielsen orienterede kort om den 
aktuelle debat om akademisk frihed på universitetet og i 
medierne. 

Dekanen oplyste, at lektor Thomas Brudholm (ToRS) gerne 
vil hjælpe med sparring og også deltage i eventuelle 
arrangementer som ekspert, men var forhindret i at deltage i 
dagens møde.

b. Anna Sandberg, Casper Tybjerg og Kim Ryholt præsenterede 
emnet og forslog at fokusere på praksis og cases fra 
fakultetet frem for principper. Forslag til temaer under 
overskriften er fx:



SIDE 1 AF 1- Håndtering af historiske teksters racisme og antisemisme

- Brug af historisk terminologi i nutiden

- Repræsentation over for kanon i pensum. 

Det foreslås at inddrage undervisere, der har erfaringer med 
håndtering af ovenstående emner og situationer i 
undervisningsrummet. 

Der var opbakning til forslaget i Rådet. 

Det blev bemærket, at formålet med et debatmøde ikke bør 
være at fremkalde en unødvendig problematisering. 
Arrangementerne skal først og fremme være eksplorative og 
vidensdelende. 

c. Beslutning om organisering af planlægningen og tema til 
første arrangement

Det blev besluttet at nedsætte et planlægningsudvalg 
bestående af:

- Professor Kim Ryholt

- Lektor Anna Sandberg 

- Lektor Casper Tybjerg 

- Stud.mag. Yannic Bakhtari

- Dekan Kirsten Busch Nielsen.

Gruppen understøttes af Villiam Bartholdy.

Det blev yderligere foreslået, at arrangementet er et af to 
arrangementer i efteråret om akademisk frihed, hvor det 
andet formentlig kommer til at handle om om akademisk 
frihed i forskning og forskningsformidling. 

4) Høring: Kodeks om videnskabelig integritet

Dekan Kirsten Busch Nielsen orienterede om baggrunden for 
høringen og oplyste, at kodekset også har været i høring i 
praksisudvalget. 

Tatjana Crnogorac gennemgik kort udkastet til høringssvar fra 
HUM.

Der var tilslutning til høringssvaret fra Akademisk Råd. 

5) Meddelelser fra dekanatet

a. Orientering om Danske Universiteters taskforce for 
fremtidens humaniora



SIDE 1 AF 1Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at taskforcen har haft 
første møde, hvor arbejdets målgruppe, derunder den mulige 
inddragelse af de akademiske råd blev drøftet. 

Taskforcens kommissorium udsendes til rådet.

b. Orientering om senatsmøde den 2. juni

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at der blev afholdt 
senatsmøde den 2. juni. Referatet udsendes til rådet ved 
lejlighed. 

På senatsmødet blev der anmodet om repræsentanter til 
Academic Council i 4EU+-samarbejdet. Kim Ryholt blev 
valgt som VIP-medlem og Yannic Cyrus Bakhtari blev valgt 
som STUD-suppleant. 

c. Orientering om arbejdspladsvurdering (APV) og 
undervisningsmiljøvurdering (UMV)

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at der har været 
afholdt arbejdspladsvurdering (APV) og 
undervisningsmiljøvurdering (UMV). 

I resultaterne af begge undersøgelser er der ingen markante 
udsving fra KU. Der arbejdes aktuelt med resultaterne på 
lokalt og fakultetsniveau. 

d. Orientering om rapport fra Udvalg om retningslinjer for 
internationalt forsknings- og innovationssamarbejde. 

Dekan Kirsten Busch Nielsen oplyste, at rapporten er 
udkommet og nu skal overføres til initiativer på KU.

Det foreslås i rapporten, at alle universiteter skal lave 
retningslinjer for identificering af forskning, der ikke må 
kontamineres, øget kendskab til partnere og opmærksomhed 
på udsatte medarbejdere og studerende.

6) Næste møde (6. september 2022): Forslag til dagsordenspunkter og 
temamøder

a. Varsling: Skriftlig høring af fakultetshandleplan (12.-23. 
september)

7) Eventuelt
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