
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. 

 

  

 

 

 

9. JANUAR 2009 

 

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

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: Fredag, den 5. december 2008 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU) og Hanne Møller (HR- og persona-
lechef) 

A-siden: 

 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar , SA-
XO, suppleant for TAP-repræsentant, Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut 
for Engelsk, Germansk og Romansk) og Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, 
Center for sprogteknologi) 

B-siden: 

 

Afbud fra:  
A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) 
B-siden: Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, TR for 
VIP), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er), 
Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, Dansk Metal, TAP), Ragn-
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hild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab og Pe-
ter Fibiger Bang (lektor, SAXO) 

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst (referent) 

  

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 31. oktober 2008 (bilag) 

Godkendelse af referat af ekstraordinært møde den 7. november 2008 

(bilag) 

3) 
a.   FSU´s afrapportering til HSU vedr. Grundprincipper for 

Til drøftelse: 

Personalepolitik (2 bilag) 

b.   APV (bilag) 

c.   Ph.d.-studerendes udøvelse af arbejdsforpligtelse og mentorernes 
      undervisningsbyrde (bilag) 
 
4) 
a.   Budget 2009 (bilag) 

Orientering fra ledelsen: 

 

5)  

 a.  Nyt fra HSU, bestyrelsen og Akademisk råd       

Fra B-siden: 

 

6)  Eventuelt:
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Referat: 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra 31. oktober 2008 og Godkendelse af referat af 
ekstraordinært møde den 7. november 2008 

Begge referatet blev godkendt. 
 
Til referatet fra ekstraordinært møde med FSU/LSU-drift nævnte Henrik Pre-
bensen at det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på den kommende rengø-
ringsstandard og henviste til den tilbagevendende debat vedr. den ringe rengø-
ringskvalitet på hospitalerne. Han sagde også, at der er en generel utilfredshed 
på fakultetet over, at vi ikke kan beholde vores nuværende rengøring, og nævn-
te at driftsafdelingen har de bedste resultater i den netop overståede APV-
undersøgelse. Vedr. fremtiden sagde Henrik Prebensen, at det bliver spænden-
de at observere omkostningsposterne i forbindelse med anskaffelse af nye ren-
gøringsmaskiner mm. og eventuelle omkostninger forbundet med KU´s krise-
hjælp samt sygefraværsstatistikken, som evt. kan stige, hvis rengøringsstan-
darden er for ringe.  
 
Ad 3) Til drøftelse:
 

  

 FSU´s afrapportering til HSU vedr. Grundprincipper for Personale-
politik: Henrik Prebensen forslog, at FSU sender begge de to rapporter, 
som FSU har sammenfattet, til alle institutter, da idéer og initiativer 
måske kan give gensidig inspiration til det videre arbejde. Hanne Møl-
ler synes, at FSU skal opfordre institutterne til at integrere arbejdet med 
grundprincipperne i APV-handlingsplanerne. Henrik Prebensen opfor-
drede til at både ledelsen og medarbejderne gjorde sig klart, at vi alle 
har et medansvar, i forbindelse med at efterleve vores smukke grund-
principper, så at de ikke bliver en abstrakt skønhed. Fakultetet kunne 
evt. anskaffe nogle små præsentationsbakker, hvor grundprincipperne 
kunne stå i rundt omkring på fakultetets befærdede områder, så de bli-
ver en naturlig del af debatten på fakultetet. Susanne Kirst undersøger 
muligheden for at rekvirere et passende antal eksemplarer af folderen, 
både på engelsk og dansk, og sender dem til institutsekretariaterne. 
Vedr. rapporterne fra institutterne bemærkede FSU, at det desværre ik-
ke er alle steder at TAP-ansatte er medinddraget i de tiltag, som insti-
tutterne har iværksat som led i grundprincipperne på arbejde. FSU be-
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klagede den manglende TAP-involvering visse steder, da arbejdet med 
de personalepolitiske grundprincipper berører og er relevant for alle 
faggrupper. 

 
 APV: Henrik Prebensen orienterede om status for APV´en, hvor kort-

lægningen og AMOS´ præsentation af resultaterne for FSU, FAMU og 
LSU´er er afsluttet for HUM og TEO. NAT har gennemført spørge-
skemaundersøgelsen og er ved at bearbejde resultaterne. SAMF og 
SUND bliver de næste der skal gennemføre APV i marts til maj 2009. 
Henrik Prebensen fremhævede APV´ens punkt 4 indflydelse, punkt 5: 
udviklingsmuligheder og punkt 6: mening i arbejdet, hvor HUM ligger 
meget og lidt bedre end landsgennemsnittet. Han mente, der bør sættes 
ind på følgende punkter: punkt 18: arbejde-familie konflikt, punkt 19: 
tillid mellem ledelse og medarbejdere og punkt 20: retfærdighed, hvor 
resultaterne ligger meget dårligere end landsgennemsnittet. Henrik Pre-
bensen fremhævede også Ph.d.-stipendiat respondenterne, hvis svarre-
sultater kunne tyde på at deres status er uklar i forbindelse med både at 
være ansat og studerende. Han mente også, at uklarheden, i forbindelse 
med hvem der har de overordnet instruktionsbeføjelser, kunne skyldes, 
at der ikke var klart definerede roller for vejleder, institutleder og Ph.d. 
udvalget. Henrik Prebensen mente dog, at problemet vil blive elimine-
ret i forbindelse med udviklingskontraktens udviklingsområde for Ph.d. 
stipendiater. Kirsten Refsing nævnte, at der er iværksat et introdukti-
onsforløb for Ph.d. stipendiater, og at respondenterne i APV´en ikke 
har deltaget i dette forløb, da det er forholdsvist nyt.  

 
 Hanne Møller forklarede, at det videre forløb vil være at udarbejde 

handlingsplaner, og at administrationscentrets SU allerede havde drøf-
tet, hvorledes dette kunne gribes an. Planen er, at administrations-
centrets SU vil etablere nogle fokusgrupper, som skal interviewes, så-
ledes at det kan afklares, på hvilken baggrund respondenterne har sva-
ret på spørgsmålene og hvad der skal til, for at de udvalgte områder lø-
bende kan forbedres.  

 
 Henrik Prebensen foreslog at indkalde alle tillidsrepræsentanter i det 

nye år, og evt. inddrage faglige organisationer (HK/DM) til et arrange-
ment hvor man kunne få fagfolk til at undervise i, hvad man gør, når 
ansatte bliver udsat for krænkende adfærd. Han henviste til punkt 24: 
sex-chikane, punkt 25: trusler om vold, punkt 26: fysisk vold og punkt 
27: mobning. Hanne Møller mente, at det også ville være relevant for 
institut- og studieledere, og at man skulle lade det være et åbent møde. 
Kirsten Refsing mente, at studerende også skulle kunne deltage.  

 
 FSU blev enig om, at et åbent møde ville være en god idé, og at der 

skulle være mødepligt for TR og ledere. Samtidig foreslog Kirsten Ref-
sing, at der også kunne inviteres til et halvdagsseminar for FSU og 
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LSU´er vedrørende krænkende adfærd, når de respektive handlingspla-
ner foreligger. Hanne Møller foreslog, at FSU kunne bede LSU´erne 
om at fremsende deres handlingsplaner ca. 3 uger før et fælles seminar, 
og oplyste at LSU´ernes afrapportering skal ske via indre bys skemaer, 
at der er udpeget nøglepersoner på hvert institut og at LSU´erne har 1. 
kvartal 2009 til at udarbejde handlingsplanerne.  

 
 Kirsten Refsing konkluderede, at der skal udsendes et brev til institut-

terne/ LSU´erne, hvor fakultetets overordnede planer mht. arbejdet med 
APV´en skal udmeldes. 

 
 Ph.d.-studerendes udøvelse af arbejdsforpligtelse og mentorernes un-

dervisningsbyrde: Mette Thunø var indkaldt til dette punkt og oriente-
rede kort om udkastet til sagsnotat vedr. Ph.d.-stipendiaters arbejdsfor-
pligtelse og mentorordning af 3. november 2008. Hun forklarede, at 
mentorordningen med Ph.d. stipendiater var afprøvet på institutterne, 
og at det derfor kan konkluderes, at nogle VIP´er har fået mere arbejde, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt og bør stoppes. Mette Thunø mente, at 
det kollegiale samarbejde skulle støtte Ph.d. stipendiaterne og aflaste 
VIP`erne. Henrik Prebensen sagde, at det er godt, der er kommet ud-
regninger mht. arbejdstiden, som synliggør, hvad det koster, og derfor 
også indikerer den kompensation, som VIP´erne bør have. Han foreslog 
også, at man kunne overveje en metorlignende ordning for TAP/Ph.d.-
stipendiat med backup for TAP-mentoren. Mette Thunø vil gå videre 
med dette forslag. Henrik Prebensen påpegede, at Ph.d. stipendiaterne 
har arbejdsforpligtelse, hvilket indebærer, at de skal melde ferie og 
sygdom mm., men de opfylder ikke betingelserne for at få en TR. Der-
for er det også meget vigtigt, at det tydeligt fremgår, at det er institutle-
deren, der har instruktionsbeføjelser i forbindelse med deres ansættel-
sesforhold. Kirsten Refsing sluttede punktet og sagde, at hun syntes, 
det var et godt og brugbart notat. 

 

 
Ad 4) Orientering fra ledelsen: 

 Budget 2009: Da Kim Brinckmann var fraværende og økonomiaf-
delingen ikke havde mulighed for at deltage i mødet, orienterede 
Kirsten Refsing og Henrik Prebensen kort om hovedpunkterne i 
budgettet og oplyste, at HSU havde rost HUM ved deres budget-
møde. Kirsten Refsing sagde, at HUM har haft overskud de seneste 
to år og har en samlet opsparing (som dog ikke er tilgængelig) på 
cirka 60 mio. kr. I 2008 er der budgetteret med et overskud på 7 
mio. Det er dog stadig ret usikre tal. Henrik Prebensen meddelte, at 
man er gået i gang med Q3, og at der i forbindelse med Q3 er sket 
en regulering, således at der forventes et samlet underskud på KU 
på 76 mio. Kirsten Refsing lovede at budgettet for 2009 vil blive 
gennemgået i detaljer ved førstkommende FSU-møde.  
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 HSU: Henrik Prebensen orienterede om mødet ultimo oktober, 
hvor B-siden var udvandret fra mødelokalet. Efterfølgende har 
HSU afholdt et seminar for at genopbygge tilliden imellem B-siden, 
rektor og dekaner. Dette seminar havde været godt, og det havde 
givet mulighed for drøftelse af problemerne. Der var kommet posi-
tive forslag og initiativer for at genoprette den gensidige tillid. Rek-
tor bidrog med flere vigtige og positive meldinger. 

Ad 6) Fra B-siden: 
 

 
 Bestyrelsen: Henrik Prebensen orienterede om, at Institutionsrevi-

sors revisionsprotokollat af 21. november 2008 om forberedende 
revisionsarbejder 2008 foreligger1

 

, og han fremhævede punkt 7: 
”Det bør overvejes, om der i et vist omfang skal gennemføres cen-
tralisering af flere administrative funktioner, f.eks. på fakultetsni-
veau, for at løse ovenstående problemstillinger.” Disse problemstil-
linger opstår, da man konkluderer, at der ikke kan leveres et til-
fredsstillende budgetarbejde, fordi de faglige/administrative miljøer 
er for små og ineffektive (punkt 4, 5 og 6 i rapporten). Henrik Pre-
bensen sagde, at Humaniora stiller sig uforstående overfor denne 
konklusion, da der udelukkende kommer positive tilkendegivelser i 
forbindelse med vores budgetoverskud.  

                                                 
1  Revisionsprotokollat: http://cms.ku.dk//upload/application/pdf/f563aae9/Pkt03bilag1.pdf 

Ad 7) Eventuelt: 
 
Kirsten Refsing fortalte, at fakultetets administrationscenter for første gang 
havde holdt juletræsfest for børn. Ca. 30 børn havde deltaget i selskab med 
deres forældre, og det var et hyggeligt og vellykket arrangement. Susanne 
Kirst gav på vegne af HR- og personaleafdelingen stor anerkendelse til ledel-
sen for deres opbakning og støtte til arrangementet. En speciel tak blev givet til 
Hanne Løngreen og Kirsten Refsing, som havde afsat tid til at være aktører i 
arrangementet, hvilket betød, at der blev læst julehistorier for børnene og at 
julemanden aflagde besøg i administrationscentret. 
 
 
 
 
Mødet sluttede kl. 12 
/SKI 


	Til stede:

