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

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: Torsdag, den 5. marts 2009 

Sted: 10.1.30 

Til stede: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Hanne Møller (HR- og personale-
chef), Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO) og Jens Erik Mogensen (Institutleder, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk) 

A-siden: 

 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SAXO, 
suppleant for TAP-repræsentant, 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), Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk) og Mette Christensen (HK-TAP suppleant, HR- og 
personaleafdelingen) 

B-siden: 

Afbud fra:  
A-siden: Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) 

B-siden: Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, Center for sprogteknologi), 
Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk,  
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Germansk og Romansk, Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 
3F, TAP)  

 

Fra FSU’s sekretariatet: 
Susanne Kirst (referent) 

 

Dagsorden 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 9. januar 2009 (bilag) 

 

 

3) 
a.  Synlighed af specialer i det offentlige rum 

Til drøftelse: 

b.  Høringen om Universitetsloven (3 bilag) 

 

4) 
a.   Fakultetets studieadministrative udfordringer: STADS, det indre marked 

Orientering fra ledelsen: 

      og akkreditering 

b.   Personalepolitiske retningslinjer (2 bilag) 

c.   Fokusgruppeinterviews - MUS-afholdelse og kompetenceudviklings- 

      indsats 2008 (bilag) 

 

5)   

 a.  Nyt fra HSU, bestyrelsen og Akademisk råd (bilag/dagsorden)   

Fra B-siden: 

 b.  På baggrund af  Ingemai Larsens indlæg i Universitetsavisen 29. januar 

      ønskes drøftelse af indførelse af blokstruktur på HUM   

      (bilag: http://www.e-pages.dk/ku/180/fullpdf/1.pdf  side 21)  

c.   NAT-medarbejdere skal indkaldes til samtale, hvis de søger job 

d.   Forskningspublikationer 

6)   

7)   

Meddelelser: 

Eventuelt:

      

                                  

http://www.e-pages.dk/ku/180/fullpdf/1.pdf�
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Referat: 
 
Kirsten Refsing bød velkommen til FSU´s 2 nye medlemmer fra A-siden: 
Ulf Hedetoft, institutleder fra SAXO og Jens Erik Mogensen, institutleder fra 
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk. 

 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra 9. januar 2009: 

 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 3) Til drøftelse:

• Synlighed af specialer i det offentlige rum: Kirsten Refsing oply-
ste, at alle specialer bliver lagt på CD og overgivet til Det Kongeli-
ge Bibliotek. Ældre specialer opbevares i kælderen. Humanist of-
fentlig gør en liste over nye specialer hvert halve år, og herefter kan 
de udlånes. Birthe Miller sagde, at det er meget vanskeligt at søge i 
KUBIS, da man skal kende både forfatter og titel for at finde et 
speciale. Henrik Prebensen foreslog, at Kommunikationsafdelingen 
kunne uploade en procedurebeskrivelse på hjemmesiden, som be-
skriver, hvordan man søger i KUBIS. Jens Erik Mogensen oplyste, 
at fakultetsbiblioteksudvalget gerne vil kigge på problemet i forbin-
delse med de ringe søgemuligheder. Karsten Fledelius sagde, at In-
formation bringer kronikker med udgangspunkt i specialer samt at 
han har haft dialog med journalister fra Den 2. Radio

  
 

1

                                                 
1 Har eksisteret siden 1. maj 2008 og findes kun på nettet.  

, som synes, 
at det ville være en god idé at sætte fokus på specialer ved at lave 
radiointerviews med forfatterne. Udfordringen ville være, hvordan 
man udvælger disse specialer, hvortil Kirsten Refsing forslog, at 
der evt. kunne sendes en liste over specialerne til journalisterne, 
hvorefter de stod for udvælgelsen eller man kunne tage udvælgel-
sesudfordringen op i Fakultetets Formidlingsudvalg. Ulf Hedetoft 
foreslog, at vejlederne på institutterne selekterer i specialerne og 
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udvælger de specialer der har samfundsmæssig interesse, da der 
produceres mange specialer.  

 
• Høringen om Universitetsloven: Det Humanistiske Fakultets Sam-

arbejdsudvalg har på mødet den 5. marts drøftet svaret på 2009 
Evalueringen i henhold til KU`s høring, som er udsendt fra Direk-
tørsekretariatet den 23. februar 2009. Samarbejdsudvalget konstate-
rede, efter en kort diskussion, at skemaet var for snævert til at par-
ternes opfattelse kunne finde passende udtryk. Udvalget vedtog der-
for at indsende et svar i tekstform, uden at benytte høringsmateria-
lets svarbokse. Teksten respekterer høringsmaterialets format. 
FSU`s svar vedhæftes som bilag 1 til nærværende referat. 

 
 

 
Ad 4) Orientering fra ledelsen: 

• STADS: Kirsten Refsing informerede om, at STADS implemente-
res den 12. oktober 2009, så efterårsferien i uge 42 kan bruges på 
evt. fejl og mangler. Ulf Hedetoft sagde at det er vigtigt, at STADS 
kan håndtere øget studentermobilitet mm., og at systemet også skal 
passe til budgetmodellen samt håndteringen af STÅ-fordelingen. 
Søren Fransén oplyste, at der ikke er problemer i forbindelse med 
blokstrukturen, men at det i forhold til statistik og ledelsesinforma-
tion er et problem, at KIT har valgt at lukke for ODBC-adgangen 
ved overgang til STADS, samt at STADS på nuværende tidspunkt 
ikke kan generere TAB-separerede filer i forbindelse med udsøg-
ninger, hvilket er et meget stort studieadministrativt problem. 

 
• Det Indre Marked (DIM): Kirsten Refsing oplyste, at der er ansat 

en ny medarbejder i Administrationscentret pr. 1. april. Den nye 
medarbejders første opgave bliver at tage rundt på institutterne og 
informere om blokstrukturen i forbindelse med udfordringerne 
vedr. eksamen samt tilrettelæggelse af undervisningen. 

 
• Akkreditering: Kirsten Refsing sagde, at området er tidskrævende 

og frustrerende samt at yderligere dokumentation er påkrævet. Sø-
ren Fransén oplyste, at der har været 2 nøglemedarbejdere på områ-
det, hvoraf den ene ophører pr. 31. marts 2009. 

 
• Personalepolitiske retningslinjer: Punktet blev udskudt til næste 

møde. 
 

• Fokusgruppeinterviews: Under henvisning til HR & Organisations 
skrivelse af 3. februar 2009 vedr. udpegning af deltagere til fokus-
gruppeinterviews i forbindelse med afrapportering vedr. MUS-
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afholdelse og kompetenceudviklingsindsats 2008, udpegede et enigt 
FSU følgende konstellation til at repræsentere Humaniora: 

 
TAP-leder .............. HR- og personalechef Hanne Møller 

      VIP-leder ............... Institutleder Jens Erik Mogensen 
TAP-medarbejder....E-læringskonsulent Anders Granum Aagaard  

      VIP-medarbejer...... Lektor Karsten Fledelius 
 

 
 
Ad 5) Fra B-siden:

 
  

• HSU: Henrik Prebensen informerede om, at der ikke foreligger no-
get regnskab endnu samt at begivenhederne på NAT kunne gøre det 
ønskeligt at udforme budgetter, som kan forstås af medarbejderne. 
Kirsten Refsing henviste til HUM´s budgetpjece, som alle ansatte 
kan rekvirere i Kommunikationsafdelingen. Vedr. 70-års grænsen 
oplyste Henrik Prebensen, at pensionsbidraget skal udbetales, 
medmindre medarbejderen ønsker noget andet. Vedr. Universitets-
loven oplyste Henrik Prebensen, at Rektor havde et langt og godt 
oplæg om forskningsfrihed, som desværre ikke var ført til referat. 

 
• Bestyrelsen: Der har ikke været mødeaktivitet siden sidst. 

 
• Akademisk Råd: Kirsten Refsing sagde, at Akademisk Råd havde 

udarbejdet et oplæg til svar på evalueringen af Universitetsloven 
samt at oplægget var ude til godkendelse og snarest ville blive ind-
sendt. 

 
• Ingemai Larsens indlæg i Universitetsavisen 29. januar: Punktet 

udskydes til næste FSU-møde, hvor Hanne Løngreen bliver invite-
ret. 

 
• NAT-medarbejdere skal indkaldes til samtale, hvis de søger job: 

Kirsten Refsing svarede, at denne praksis er etableret. 
 

• Forskningspublikationer: På baggrund af Henrik Prebensens 
mundtlige oplæg vedr. forskningspublikationer i 2008, som efter 
forlydender har vist sig at ligge katastrofalt dårligt for Engerom, ef-
ter en prøvekørsel på instituttets publikationer, ønskes der drøftelse 
af, hvad man fra ledelsesside agter at gøre for at afhjælpe proble-
met. Kirsten Refsing svarede, at hun vil bede Mette Thunø om at 
komme med et oplæg om strategiske overvejelser ved næste FSU-
møde. 
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Ad 6) Meddelelser:  

• Lisbet Falster Jakobsen ønskede, at der på næste FSU-møde blev 
drøftet forbrug af mandetimer ved tildeling af Ph.d. stipendier 

 
 

 

 
Ad 7) Eventuelt: 

• Anders Granum Aagaards ønske om en redegørelse for de udfordringer, 
som fakultetet har fremtidigt samt status for strategier (HUM21), øn-
skes uddybet på næste FSU-møde  
 

 
 
Mødet sluttede kl. 12.00 
/SKI 


	Til stede:

