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4. APRIL 2008 

 

GODKENDT  M ØDERE F ER AT  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: 7. marts 2008, kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) 

og Hanne Møller (personalechef) 

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 

FSU, fælles-TR for VIP), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og 

Formidling, TR for VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 

adm. ansatte AC’er), Karl Christian Lammers (lektor, Saxo, Saxo-instituttet, 

afd. f. historie, TR DM, VIP), Merete Lynnerup (sekretær, Medier, Erkendelse 

og Formidling, TR HK TAP), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, 

TR FFF (3F), TAP), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk 

Metal, TAP) 

Fra FSU’s sekretariat: 

Mette Odel Spliid og Susanne Kirst (referent) 

Afbud fra: 

B-siden: Rutt Mikkelsen (institutsekretær, Saxo-Instituttet, RT-suppleant for 

TAP). 
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Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat af møde 25.2.08 (bilag) 

 

3. Til drøftelse: 

 

a. MUS og lønforhandlinger (bilag) 

b. Styrkelse af samarbejdet i LSU (opfølgning fra sidste møde) 

c. Fratrædelsesinterviews (bilag eftersendes) 

 

4. Orientering fra ledelsen: 

 

a. Campus 

b. Dekanatets besøg på University of Leeds 

c. Procedure ved ansættelse af ph.d.-stipendiater (bilag: notat af 

    26.2.08) 

 

5. Fra B-siden: 

 

a. Forretningsorden for FSU 

b. Forebyggelse og håndtering af stress (bilag: oplæg fra Søren  

    Fransén) 

 

6. Eventuelt 

 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsordenen blev godkendt. På baggrund af, at  Susanne Kirst pr. 1. marts 

2008 har overtaget sekretariatsfunktionen gennemførtes en hurtig præsentati-

onsrunde. 

 

 

Ad 2) Godkendelse af referat af møde 25.2.08 

 

Referatet blev godkendt. 

 

 

Ad 3) Til drøftelse 

 

• Mus og lønforhandlinger: Med udgangspunkt i Personaleafdelingens 

oplæg af 29. februar 2008 fortalte Hanne Møller, at MUS skal afholdes 
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inden lønforhandlingerne. Kim Brinckmann informerede om, at KU 

centralt har overvejelser omkring et nyt MUS-koncept. Dette nye kon-

cept vil ikke være klar til forårets MUS. Anders Granum Aagaard men-

te, at MUS ikke fungerer lige godt alle steder, og at der skal fokus på, 

at det skal tilbydes alle. Nogle steder er der en uhensigtsmæssig struk-

tur der gør, at én leder skal holde MUS med mange medarbejdere. Kar-

sten Fledelius mente, at der er en positiv udvikling i gang vedr. MUS, 

at det er vigtigt, at MUS bliver opfattet som et positivt tilbud, at samta-

lerne får den karakter, de bør have, og at der tages referat. Kim 

Brinckmann fremhævede vigtigheden af faste aftaler og forventninger, 

og at MUS er et godt tilbud til medarbejdere. Lønforhandling vil blive 

afholdt ultimo maj med de grupper, der er klar, mens de resterende 

grupper må vente til efter sommerferien. Det kan blive aktuelt at invol-

vere relevante institutledere i visse dele af lønforhandlingerne. Derud-

over vil lønforhandlingerne foregå centralt. Karl Chr. Lammers oriente-

rede om trepunktsplanen, der skal øge rekrutteringen af kvindelige for-

skere på alle niveauer. Der gives således økonomisk belønning til de 

fakulteter, der ansætter kvindelige professorer.  

 

• Styrkelse af samarbejdet i LSU (opfølgning fra sidste møde): Bilagene 

til dette dagsordenspunkt (datoforslag til 10 LSU-seminarer og notat 

om LSU Workshop ”Fra orienteringsrum til dialogforum”) 

var ikke nået at komme alle mødedeltagerne i hænde, da de kort tid in-

den mødet var udsendt pr. mail. Kim Brinckmann redegjorde for de fo-

reslåede workshops. Under henvisning til tidligere drøftelser foreslog 

Henrik Prebensen, at 2 medarbejderrepræsentanter fra FSU (Henrik 

Prebensen og Merete Lynnerup) skulle bidrage til arrangementet med 

et lille oplæg efterfulgt af diskussion, og at dette skulle være midt i 

programmet. Karsten Fledelius synes, at overskriften på programmet 

skal ændres fra ”Fra orienteringsrum til dialogforum,” og i stedet for 

evt. hedde ”Dialog og aftaleforum”, da det bør betones, at LSU også er 

et besluttende organ. Kim Brinckmann ville gå videre med dette til Be-

rit Sander, som skal forestå de enkelte workshops. 

 

• Fratrædelsesinterviews: Hanne Møller gav med udgangspunkt i notat 

af 29. februar 2008 en kort orientering om formål og erfaringer med 

fratrædelsesinterviews. Bl.a. blev det nævnt, at værdifuld information 

kan synliggøres i forbindelse med konsekvent at holde fratrædelsesin-

terviews; hvad er årsagen til at medarbejdere fratræder? Er der generel-

le tendenser, som evt. kunne tages op i SU og på lederplan? Efter ano-

nymisering ville svarene kunne indgå i en samlet oversigt over fratræ-

delsesårsager på fakultetet. Anders Granum Aagaard mente at det er 

vigtigt, at det ikke er nærmeste leder, der holder disse fratrædelsesin-

terviews, men at de kunne afholdes af den centrale personaleafdeling 

for at øge kvaliteten af besvarelserne. Karsten Fledelius mente, at nytti-
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ge spørgsmål kunne være om medarbejderen får avancement via sin an-

sættelse på KU. Merete Lynnerup fandt, at fratrædelsesinterviews vil 

være et positivt tiltag, og at evaluering er vigtig. Merete Lynnerup øn-

skede emnet sat på dagsordenen ved næste møde, hvor deltagerne hav-

de haft mulighed for at drøfte emnet med baglandet. Kirsten Refsing 

ønskede en præcisering af formuleringen af punkt 5 ”Hvordan vurderer 

du arbejdstiden”, hvilket der var enighed om. 

 

Ad 4) Orientering fra ledelsen: 

 

• Campus: Kirsten Refsing oplyste, af Finansloven for 2008 nu er på 

plads, hvilket indebærer et 1-årigt stop for byggeriet på Søndre Cam-

pus, og hermed en forsinkelse af de planlagte KUA II-byggeri, som nu 

kan forventes afsluttet med udgangen af år 2012. KUA III rykkes også 

et år og forventes afsluttet i år 2014. Samtidig viser det sig, at UBST 

ikke vil godkende byggeprogrammet, før der er overensstemmelse mel-

lem de anslåede udgifter til byggeriet og de midler som er afsat på akt-

stykket. Der er derfor nedsat en task force, som nærmere skal undersø-

ge de økonomiske forudsætninger samt eventuelt se på mulige bespa-

relsesforslag. Task forcen skal være færdig med sit arbejde senest den 

1. maj, hvorefter det skal godkendes. Næste skridt bliver at godkende et 

dispositionsforslag til byggeriet. Kim Brinckmann oplyste at eventuelle 

fejl i beregningsgrundlaget skal afdækkes nu. Henrik Prebensen min-

dede om, at der tidligere er blevet lovet et motionsrum i det nye KUA. 

Derfor skal der afsættes et rum til dette, efterfølgende kan det drøftes, 

hvordan rummet skal bruges og indrettes. Karl Chr. Lammers mente, at 

et motionsrum har høj prioritet blandt medarbejderne. Vedr. udenomsa-

realer oplyste Kim Brinckmann, at UBST i 2008 har afsat midler til at 

forbedre disse områder. Karsten Fledelius understregede vigtigheden, 

vedr. rigtig belysning, i forhold til sikkerheden på udenomsarealerne og 

oplyste, at der nu er rigtig belysning på udsatte steder, hvor der før har 

været uheld. Merete Lynnerup og Karsten Fledelius påpegede, at det er 

vigtigt at ituslåede lamper mm. repareres hurtigt, da det ellers kan sig-

nalere hærværk, hvilket kan have en afsmittende effekt. 

 

• Dekanatets besøg på University of Leeds: Kirsten Refsing oplyste, at 

hun og Mette Thunø besøgte alle institutter og skoler tilknyttet det hu-

manistiske fakultet ved University of Leeds. De mødte ledere og for-

skere og blev utrolig godt modtaget. Fysisk ligner University of Leeds 

en lille landsby med mange mindre huse. Strukturen og fagviften er 

meget lig vores. Mette Thunø skriver en rapport fra besøget. Dekanatet 

vil indgive en ansøgning om Hera-bevilling til et kommende forsker-

samarbejde. Dekanatet og institutlederne tager på studietur til Leeds 

den 19. – 20. maj 2008. Merete Lynnerup forespurgte, om udveksling 

på TAP-området kunne være en mulighed. Dette vil Hanne Møller og 
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Kim Brinckmann undersøge med ”HR-afdelingen” på University of 

Leeds. Evt. kunne der etableres en workshop i oktober, hvor det forven-

tes, at University of Leeds kommer på genbesøg. Anders Granum Aa-

gaard oplyste, at it-området også har interesse i et evt. samarbej-

de/udveksling. Karl Christian Lammers efterlyste en mere tydelig ud-

melding om økonomisk støtte fra dekanatets side i forbindelse med 

VIP´ernes samarbejde med kollegaer på University of Leeds. Dekanen 

oplyser, at begge universiteter er indstillet på at dække modpartens op-

hold i 2008, mens rejsen betales af afsenderuniversitetet. Dette gælder 

for VIP, der rejser på besøg hos hinanden for at aftale samarbejder 

vedr. forskning. Andre typer af udgifter og udveksling vil kunne støttes 

efter aftale.  

 

• Procedure ved ansættelse af ph.d.-stipendiater: Henrik Prebensen men-

te, at proceduren er meget bureaukratisk, og at det bør præciseres, 

hvem der fastsætter udvælgelseskriterierne for henholdsvis indskriv-

ning og ansættelse. Kirsten Refsing bemærkede, at proceduren selvføl-

gelig skal være i overensstemmelse med loven, uden nødvendigvis at 

blive for kompliceret. 

 

Ad 5) Fra B-siden: 

 

• Forretningsorden for FSU: Henrik Prebensen foreslog, at der bliver 

udpeget en repræsentant fra henholdsvis A og B-siden (Merete Lynne-

rup) til at opdatere forretningsordenen, og at den færdige opdatering 

skal synliggøres på nettet. Kim Brinckmann gav tilsagn om dette og 

ville vende tilbage vedrørende A-sidens repræsentant. Merete Lynnerup 

oplyste, at FSU´s hjemmeside også skal opdateres. Eksempelvis er ”til-

bud om fratrædelse” ikke opdateret. Henrik Prebensen oplyste, at 

punkt.ku heller ikke er opdateret, f.eks. mht. ferieordning. I øvrigt bør 

der figurere en kontaktperson på samtlige hjemmesider, så det fremgår, 

hvem der er ansvarlig for opdatering, og det vil være hensigtsmæssigt, 

hvis man retter henvendelse til den ansvarlige for den pågældende 

hjemmeside, hvis man bliver opmærksom på forældede oplysninger.  

 

• Forebyggelse og håndtering af stress: Søren Fransén efterlyste, med 

udgangspunkt i det udsendte oplæg og http://www.ku.dk/puma/stress/, 

klare retningslinjer, når en kollega får stresslignende symptomer; hvem 

skal man kontakte, og hvad gør man, hvis ens leder ikke forstår, at man 

pålægges for meget arbejde? Hanne Møller vil, ved næste FSU møde, 

fremlægge et eksempel på en trivselspolitik. Hanne Møller fandt det 

naturligt at inddrage stress i den forestående APV, men var indforstået 

med at drøfte det tidligere, hvis behovet var akut. Kim Brinckmann 

fastslog, at det er et ledelsesansvar at håndtere stress. Man kan evt. træ-

ne ledere til at kunne håndtere, når en medarbejder bliver ramt af stress. 
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Det vil være fint, hvis TR-repræsentanter også kommer i spil vedr. 

stressramte medarbejdere, men løsningsmodellerne hører til i ledelses-

regi, fastslog Kim Brinckmann. Karsten Fledelius var enig i dette og 

fandt samtidig, at fakultetets personaleledelse var meget vigtig i denne 

sammenhæng. Merete Lynnerup foreslog, at der til TAP-dialogmødet 

til efteråret kunne være et tema vedr. trivsels- og stresspolitik. Søren 

Fransén efterlyste en værktøjskasse til alle de nye ledere, som de kan 

støtte sig til, når en medarbejder bliver stresset. Kirsten Refsing fore-

slog, at denne værktøjskasse kunne være inkluderet i ”trivselspolitik-

ken”. Kim Brinckmann foreslog, at MUS-samtalerne i særlig grad kan 

fokusere på stress og stress-håndtering. 

 

 Ad 6) Eventuelt 

 

• Henrik Prebensen orienterede om AC overenskomstaftalen og oplyste, 

at hovedbestyrelsen har anbefalet en vedtagelse, som dog næppe kunne 

forventes allerede 1. april.  For at få den lønforbedring, der ligger i afta-

len, anbefales alle AC’er at gå over på ny løn.  Professorerne er trukket 

ud af cheflønsområdet og skal derfor ikke selv forhandle deres løn. 

Som særligt nævnte Henrik Prebensen lokal aftalen ”plus tid”, hvor 

man kan indgå individuel aftale om at have en 42 timers arbejdsuge 

samt muligheden for forbedring af deltidslærernes vilkår ved at give 

dem varig ansættelse, således at deres ansættelse ikke skal fornys hvert 

3. år, og 5-timers klausulen bortfalder. Seniorforbedring vil blive 

iværksat i 2009. Afklaring med de øvrige faggrupper forventes medio 

april. 

 

• Evaluering af Fakultetets faglige dag – HUM21: De umiddelbare reak-

tioner har været meget positive vedrørende arrangementet, specielt dia-

logen på tværs af faggrupper og muligheden for at møde hinanden har 

givet en god respons. Anders Granum Aagaard og Merete Lynnerup 

oplyste, at der blandt medarbejderne fortsat var en vis usikkerhed, mht. 

hvad der nu ville ske på baggrund af kick-off seminaret. Kirsten Ref-

sing oplyste, at det udarbejdede materiale fra bordene vil blive gen-

nemarbejdet nøje og samlet til videre proces. 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.01 

 

Foreløbige afbud til næste FSU-møde 11.4.08 kl. 10-12 i lokale 10.1.30: 

Karsten Fledelius og Erik Tang.  Mødematerialet udsendes 8 dage inden 

mødet, dvs. den 4. april.  

 

     /SKI 


