
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T     

 

D E T  H U M A N I S T I S K E  F A K U L T E T  –  F S U  
 
 

FSU 

 

NJALSGADE 80 

2300 KØBENHAVN S. 

 

TLF  35 32 88 11 

FAX 35 32 80 52 

 

www.hum.ku.dk 

 

Sag: 016-0002/06-4550 

Bedes oplyst ved henv. 

 

  

 

 

 

30. MAJ 2008 

 

G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: 11. april 2008, kl. 10-12 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 
A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirek-
tør), Mette Thunø (prodekan for forskning) og Hanne Møller (personalechef) 

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 
adm. ansatte AC’er), Merete Lynnerup (sekretær, Medier, Erkendelse og For-
midling, TR HK TAP) 

 

Fra FSU´s sekretariat: 
Susanne Kirst (referent) 

 

Afbud fra: 
B-siden: Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, TR for 
VIP), Karl Christian Lammers (lektor, Saxo, Saxo-instituttet, afd. f. historie, 
TR DM, VIP), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR FFF (3F), 
TAP), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, TAP) 
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Dagsorden 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde 7. marts 2008 (bilag) 

3) Til drøftelse: 

a. Foreløbig drøftelse af mulighederne for motions- og hvilerum 

b. Forretningsgang for FSU 

c. Nye faste punkter til dagsordenen: Orientering fra HSU, Akademisk Råd 

    og bestyrelsen 

d. Nye taxameterordninger 

4)  Orientering fra ledelsen: 

      a. Interne regler og omkostninger til repræsentation og personalepleje 

          (2 bilag) 

      b. Regnskabet 2007 (bilag) 

      c. Lønpolitisk aftale (bilag) 

      d. Status på Campusbyggeriet og vores oplevelse af HUM21 startskuddet 

      e. Overenskomstforhandlingerne 2008 (bilag) 

      f. Trivselspolitik/PUMA´s stressværktøjskasse (2 bilag) 

      g. Revideret fratrædelsesskema (bilag) 

      h. APV (4 bilag) 

5)  Orientering fra bestyrelsen: 

      a. Vedtægten 

      b. Implementeringen af institutledelse 

 6)  Eventuelt:       

 

Referat  

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Der var tre ændringer til dagsordenen. Punkt 3b blev ændret til ”Forretnings-
orden for FSU”, nyt punkt 3d ”Nye taxameterordninger” og 4d blev ændret til 
”Status på Campusbyggeriet”. Dagsordenen blev derefter godkendt.   

Ad 2) Godkendelse af referat  

Referatet blev godkendt 
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Ad 3) Til drøftelse 
 

• Foreløbig drøftelse af mulighederne for motions- og hvilerum: Kirsten 
Refsing oplyste, at der ikke er taget højde for et motionsrum i KUA2, 
men at det vil komme med i planerne for KUA3, og hun informerede 
samtidig om, at alle er velkomne til at melde sig ind i USG (Universi-
tetets Studenter-Gymnastik), og at nogle TAP-ansatte er ved at etable-
re et hold med line-dance, og de har fået mulighed for at benytte dan-
sesalen til denne motionsform. Henrik Prebensen oplyste, at der er mu-
lighed for at dyrker motion og tage bad i kælderen ved trappe 17. Sø-
ren Fransén fortalte, at badefaciliteterne bliver benyttet af nogle ansat-
te. Hanne Møller oplyste, at man kan leje en trailer med fitnesscenter. 
Dette har umiddelbart den fordel, at vi ikke selv skal stå for vedlige-
holdelse o.lign. Merete Lynnerup synes, at det lød til at være en god 
idé, der evt. kunne bruges til at afprøve og afdække behovet, og hun 
sagde samtidig, at der også er forespørgsler om et hvilerum. Kirsten 
Refsing supplerede med at nævne, at et hvilerum kunne kombineres 
med et meditations- og yoga rum. Henrik Prebensen synes, at det ville 
være oplagt også at have ribber i dette rum. Ledelsen vil undersøge 
mulighederne for hvilerums idéen nærmere.  

 
• Forretningsorden for FSU: Der arbejdes på udkast 

 
• Nye faste punkter til dagsordenen - Orientering fra HSU, Akademisk 

Råd og bestyrelsen: Kirsten Refsing henviste til referaterne på hjem-
mesiden, og Henrik Prebensen foreslog derefter at bruge punkterne, så-
fremt der var behov for en uddybning af nogle områder. 

 
• Ny taxameterordning: Kirsten Refsing orienterede om, at VTU erstat-

ter den nuværende bachelorfærdiggørelsesbonus med en ny taxameter-
bonusmodel. Med den nye model vil KU modtage bonus for både ba-
chelor- og kandidatstuderende, men til gengæld kun for de bachelor-
studerende, som gennemfører deres uddannelse på normeret tid plus 1 
år (N+1) og for de kandidatstuderende, som gennemfører deres uddan-
nelse på normeret tid. Den nye bonusmodel indføres fra finansåret 
2009 og vil således blive udløst allerede for de studerende, som afslut-
ter deres uddannelse i perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. 
Når ordningen er fuldt implementeret i 2010 forventes bonussen at ud-
gøre ca. 10 pct. af de samlede uddannelsesbevillinger. Effekten af de 
nye bonusordninger er et indtægtstab for KU, eksklusiv Life og Farma, 
på 78 millioner kr. – for HUM alene er det 18.491.400 kr. Ordningen 
trådte i kraft 1. september 2007. Kirsten Refsing mente at det er vig-
tigt, at alle er med til at fremme en kultur der gør, at de studerende 
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gennemfører deres studie på normeret tid. Henrik Prebensen forslog, at 
hver studerende ”fik en forståelse af at de er udstyret med en pose pen-
ge”, og at de måtte føle et ansvar for at indrette deres studieforløb ef-
ter, hvad dette beløb muliggør. Søren Fransén supplerede med at oply-
se, at det er vigtigt at se på tidsperspektivet i forhold til ECTS-
regnskabet. For eksempel kunne man overveje at nedlægge kurser med 
aktiv undervisningsdeltagelse på 1 år, som kun udløser 7,5 ECTS. Der 
er eksempler på, at studerende må vente med at blive optaget på KA i 
et helt år pga. disse 7,5 ECTS. Henrik Prebensen mente at det er vig-
tigt, at vi udtrykker vore betænkeligheder, vedr. de økonomiske kon-
sekvenser, ved den nye taxameterbonusordning. Kirsten Refsing kon-
kluderede, at fordybelse er en god ting, men ikke en modsætning til at 
gennemføre et studium på normeret tid. Det drejer sig om at have fo-
kus på at færdiggøre sit studie, og denne kultur skal indarbejdes hos de 
studerende og deres vejledere. Henrik Prebensen bad ledelsen om et 
notat til institutterne og tutorerne vedr. de aktuelle tal og økonomiske 
konsekvenser, hvis de studerende ikke gennemfører på normeret tid.  

• Søren Fransén sagde at det også er vigtigt, at se på om de faste afleve-
ringsdatoer, som eksisterer på nogle af institutterne, kan være med til 
at forsinke de studerende, samt på proceduren omkring bedømmelsen 
af specialer, hvortil Kirsten Refsing supplerede med at sige at det er 
vigtigt, at de studerende allerede i starten af deres KA-studier begyn-
der at reflektere over specialet. 

 
Ad 4) Orientering fra ledelsen 
 

• Interne regler og omkostninger til repræsentation og personalepleje: 
Kim Brinckmann orienterede om, at rektor har skrevet til alle om reg-
ler mm., og oplyste at ledelsen vil udarbejde et supplerende no-
tat/vejledning til fakultetet. 

• Regnskabet 2007: Kim Brinckmann konkluderede, at fakultetet har 
tjent flere penge, selvom der er brugt mere på driften end budgetteret. 
Derimod har der været færre omkostninger til løn. Årsagen til dette er, 
at ophør af ansættelsesstoppet for VIP´er først kan mærkes nu i 2008. 
Henrik Prebensen mente, at dette skyldes den lange ansættelsesproce-
dure på VIP-området. Der går ca. 6 måneder fra beslutning om ansæt-
telse til ansættelsen er realiseret. Kim Brinckmann forklarede, at vi har 
haft flere indtægter end forventet (globaliseringsmidler). En del af dis-
se midler er kommet sent på året, og har derfor ikke genereret udgifter 
i 2007.  

• Lønpolitisk aftale: Henrik Prebensen orienterede om, at VIP-siden af-
venter, hvorvidt der skal være centrale aftaler, inden der evt. laves lo-
kale aftaler. Specielt mht. plustid og nyt lektortillæg – det såkaldte lek-
tor MSK (med særlige kvalifikationer). Personalestyrelsen har lavet 
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det uigennemsigtigt vedr. lektor MSK, og derfor skal der udarbejdes 
en model som synliggør, hvor snittet for kvalifikationer skal ligge. 

• Status på Campusbyggeriet: Der arbejdes stadig i task force gruppen. 
Efter 5. maj vil der være nyt i sagen. 

• Overenskomstforhandlingerne 2008: Henrik Prebensen kom med en 
rettelse til Nørregades udmelding om resultatet af de afsluttede over-
enskomstforhandlinger. Beløbet på det nye tillæg på 87.100 kr. til lek-
torer MSK er et minimumsbeløb. Tillægget kan, såfremt det gives, ik-
ke være mindre end 87.100 kr. – men det kan godt være større. 

• Trivselspolitik/PUMA´s stressværktøjskasse: Søren Fransén sagde, at 
der er brug for klare retningslinjer og tilgængeligt værktøj, hvortil Kir-
sten Refsing svarede, at hun vil bede Kommunikationsafdelingen om 
at sætte et link i HUMnyt af og til, således at trivselspolitikken og 
PUMA´s stressværktøjskasse blev synliggjort. Merete Lynnerup gjorde 
opmærksom på, at ikke alle, f.eks. dem i Driftscentret, har adgang til 
en pc. Hvortil Kirsten Refsing svarede, at Stig Andersen ville sørge for 
at synliggøre materialet for denne TAP-gruppe. 

• Revideret fratrædelsesskema: Merete Lynnerup stillede spørgsmål til, 
hvorfor en ansat skulle have min. ½ års anciennitet for at kunne delta-
ge i et fratrædelsesinterview. Hanne Møller svarede, at ansatte med 
mindre end ½ års ansættelse vil blive opsamlet på anden vis. Spørgs-
mål 3 blev diskuteret, og det blev besluttet, at spørgsmål 3 og 4 skulle 
sammenfattes til et spørgsmål, hvorefter fratrædelsesskemaet blev god-
kendt. 

• APV: Henrik Prebensen og Hanne Møller er udpeget til at være med i 
arbejdsgruppen under HSU, som skal finde et fælles koncept for udar-
bejdelse af en APV på samtlige fakulteter inden udgangen af 2009. 
Arbejdsgruppen har besluttet at bruge et kendt og afprøvet spørgeske-
ma ”Psykisk arbejdsmiljø - spørgeskema for ansatte i et forskningsmil-
jø” (bilag 1). Hanne Møller bemærkede, at spørgeskemaet nok fokuse-
rer en del på VIP’ernes arbejdsforhold (forskning og undervisning), 
men arbejdsgruppen har vurderet, at spørgsmålene også er dækkende 
for TAP’ernes arbejdsforhold. Spørgeskemaet omhandler alene psy-
kisk arbejdsmiljø. APV for det fysiske arbejdsmiljø kan hvert fakultet 
selv bestemme, hvordan de vil gennemføre, fordi de fysiske rammer er 
meget forskellige. Det første fakultet, som gennemfører APVen vil væ-
re Det Teologiske Fakultet til maj. På HUM bliver APV gennemført i 
oktober måned i år. Kim Brinckmann mente, at det havde været på tale 
at sammenlægge undersøgelserne for hhv. psykisk og fysisk arbejds-
miljø, og at vi på HUM bør gøre det. Merete Lynnerup spurgte til, 
hvilke personalegrupper, som er omfattet af APV’en. Hanne Møller 
svarede, at det er alle, men at hun var i tvivl om eksterne lektorer var 
omfattet, og at det bør præciseres, hvem målgruppen er. Merete Lyn-
nerup mente, at det er vigtigt også at inddrage eksterne lektorer, da de 
også deltager i de daglige arbejdsforhold og i øvrigt er afhængig af de 
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fysiske rammer i deres undervisning. Mette Thunø pointerede at det er 
vigtigt, at der bliver udarbejdet et følgebrev til spørgeskemaet. 

 
Ad 5) Orientering fra bestyrelsen 
 

• Vedtægten og implementeringen af institutledelse: Henrik Prebensen 
orienterede om, at den nye vedtægt for KU´s bestyrelse er godkendt af 
VTU. Farma og KVL havde nogle andre traditioner vedr. institutledelse 
end det gamle KU. Derfor er der stadig uklarhed om, hvordan bemærk-
ningerne til Universitetslovens §17.2, (opbygning af en organisation 
med inddragelse af ansatte og studerende til at løfte institutternes opga-
ver), skal implementeres konkret på de enkelte fakulteter og institutter. 
Vedtægten giver ingen konkrete anvisninger eller rammer. Derfor er 
det vigtigt, at vi laver fora, som kan have et kritisk blik og en mulighed 
for medindflydelse. Der bør udfærdiges et organisatorisk notat til insti-
tutterne, så de kan gå i gang med at opbygge den omtalte organisation. 

 
Ad 6) Eventuelt 
 

• Merete Lynnerup orienterede om at HK-klubbestyrelse tager på internat 
på Klinten den 13. – 15. maj. Formålet er at styrke HK-samarbejdet. 
Henrik Prebensen oplyste, at MUS konceptet og retningslinjerne er 
vedtaget i HSU. Hanne Møller oplyste at HSU også har vedtaget, at det 
er pligtig til at afholde MUS, men at formen er frivillig. Mette Thunø 
spurgte, om dette også berørte ph.d. studerende, hvortil Henrik Preben-
sen svarede, at det ikke var diskuteret specifikt. Henrik Prebensen af-
sluttede med at fremhæve, at forudsætningen for forhandling af tillæg 
fordrer, at der er afholdt MUS. 

 
 
 
Mødet sluttede kl. 11.55 
/SKI 
 
 
Næste møde 30. maj 2008, kl. 10 – 12, lok. 10.1.30 


