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30. JANUAR 2007 
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 26. januar 2007 

Sted: 10.1.30 

Referent: Mette Odel Spliid 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan), Kim Brinckmann (fakultetsdirektør), Mette Thunø 
(prodekan for forskning), Hanne Løngreen (prodekan for uddannelserne). 

 

B-siden: 

Henrik Prebensen (næstformand for FSU, fælles-TR for VIP), 

Anders Granum Aagaard (repr. Metal), Erik Tang (repr. Bygningsdriften),  

Karl Christian Lammers (VIP-TR, Saxo-instituttet, afd. f. historie), Kim Høl-
mer (stedfortræder for HK-TR), Sissel Rendrup Johansen (fælles TR for adm. 
ansatte AC’er).  

Afbud fra: 
Karsten Fledelius (VIP TR) og Merete Lynnerup (TR for HK) 
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1. Godkendendelse af dagsorden 
Punktet ph.d.studier på deltid blev rykket op som dagsordenspunkt 5. Dekanen 
gjorde opmærksom på de elektronisk efterudsendte dokumenter om ændret 
organisering af fakultetssekretariatet og ledelsesstrukturen samt fakultetets 
vision og mål, der ville blive drøftet under eventuelt. Herefter blev dagsorde-
nen godkendt. 

 
2. Godkendelse af referat 

Referat af mødet den 8. december 2006 blev godkendt.  

 

3. Orientering fra ledelsen 

  Dekanen orienterede om, at de udmeldte ændringer om optag efter VTU’s 
pålæg skal varsles et år i forvejen, og at ændringerne således ikke kan ske 
allerede fra sommeren 2007.  

  Institutter med studienævn må gerne besætte en administrator-stilling på 
det niveau, som instituttet finder, der er størst behov for. Hvis institutterne 
ikke umiddelbart får brug for stillingen, må pengene gerne sættes til side, 
og det vil senere være muligt at konvertere dem til VIP-stillinger. 

  På Saxo-instituttet kan en midlertidig studieleder udpeges for 3 uger1. Den 
nye institutleder tiltræder i løbet af februar.  

  Studieleder og studienævnsformand kan være – men behøver ikke at være 
– én og samme person. 

                                                 
1 Dekanen udpeger efter indstilling fra det nye studienævn 
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  Campusgruppen holder snart møde vedrørende råskitsen, som skal være 
færdig 31. marts 2007. En arbejdsgruppe (bestående af Kim Brinckmann, 
Kirsten Refsing, Søren Høffner og Stig F. Andersen) skal udarbejde teg-
ninger og beregninger som oplæg til campusgruppen. Dekanerne for HUM, 
JUR og TEO sidder med i styregruppen. Det vides ikke med sikkerhed, 
hvordan de forventede øgede bevillinger (som følger af globaliseringsmid-
lerne) vil kunne reducere fortætningerne i campusplanen.  

  Fakultetet ønsker et råhus til iværksætteraktiviteter mm. på Campus og det 
forventes, at Universitets- og Bygningsstyrelsen stiller grunden til rådig-
hed. 

  Studiemiljøet vil i foråret 2007 blive forbedret i form af indkøb af sofaer, 
borde mv. til stueetagen i nye KUA i foråret. Endvidere undersøges mulig-
hederne for trådløst netværk. 

  Videnskabsministeriets eliteforskerpriser og millionbeløb til forskning blev 
overrakt den 25. januar 2007. Den ene af priserne gik til professor i filosofi 
Dan Zahavi (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling)2. Tre unge for-
skere3 fra Det Humanistiske Fakultet var blandt de særlige talenter, som 
modtog Ung Eliteforskerpriser og to ph.d. studerende modtog store rejse-
stipendier.   

  Det Humanistiske Fakultet har fået en ekstrabevilling til Islam-forskning 
og et professorat. 

  Et professorat i kinesisk vil snart blive opslået. 

  Karl Chr. Lammers foreslog et initiativ til et professorat i Europastudier. 
Dekanen mente, at det skal komme nedefra og meldes ind til Forskningsrå-
det inden den 1. marts 2007.  

  Grupper, der slutter sig sammen om at søge midler til stjerneprogrammer, 
vil kunne få 1000 kr. som ”kaffepenge” til arbejdet med udarbejdelse af 
ansøgninger – henvendelse kan ske til økonomichef Jan Pedersen eller pro-
dekan for forskning Mette Thunø.  

 

4. Dialogmødet den 1. februar om afrapportering af kompetenceudviklingsak-
tiviteter 

  Personaleudviklingsudvalget (PUU) har inviteret til indledende drøftelser 
om arbejdet med fremtidens kompetenceudvikling samt næste års afrappor-
tering4. Mødet finder sted den 1. februar kl. 14.00-16.00. De lokale samar-

                                                 
2 http://www.eliteforsk.dk/flora/flora.asp?page=12532  
3 
http://www.ku.dk/nyheder/?content=%2Fnyheder%2Fvis%5Findlaeg%2Easp%3Ftype%3D1%
26id%3D2785%26ref%3D0  
4 http://www.ku.dk/puma/komp-strat/intro.html  

http://www.eliteforsk.dk/flora/flora.asp?page=12532
http://www.ku.dk/nyheder/?content=%2Fnyheder%2Fvis%5Findlaeg%2Easp%3Ftype%3D1%26id%3D2785%26ref%3D0
http://www.ku.dk/nyheder/?content=%2Fnyheder%2Fvis%5Findlaeg%2Easp%3Ftype%3D1%26id%3D2785%26ref%3D0
http://www.ku.dk/puma/komp-strat/intro.html
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bejdsudvalgs formænd og næstformænd samt FSU er inviteret til mødet. 
Hvert år skal der ske en afrapportering af kompetenceudviklingsaktiviteter. 
Ifølge tidsplanen for afrapportering af kompetenceudviklingsaktiviteterne i 
2006 er arbejdsperioden for hovedområdernes SU til sammenfatning af 
rapporter fra ledere og lokale SU den 27. marts 2007 til 25. april 20075. 
Rapporten for 2005 kan ses på http://www.ku.dk/puma/komp-
strat/Samlet_afrap_2005.pdf. Personaleudviklingsudvalget har anbefalet, at 
rapporten drøftes i alle fakultetets samarbejdsudvalg. 

  Anders Granum Aagaard forhørte sig om muligheden for deltagelse i den 
årlige konference, som Statens Center for Kompetenceudvikling afholder6. 
Kim Brinckmann oplyste, at det vil være muligt at sende enkelte deltagere 
fra Fakultetets Samarbejdsudvalg efter aftale med Kim.  

 

5. Ph.D.-studier på deltid  

Der er en stigende tendens til, at ph.d.-studerende af begge køn går på nedsat 
tid og derved forlænger ph.d.-forløbet. Således er 40 % af de aktive ph.d.-
studerende p.t. på deltid. Dette koster fakultetet ekstra penge, idet lønudgifter-
ne stiger i takt med ancienniteten. Det forventede øgede optag af ph.d.-
studerende sammenholdt med kravet om kvadratmeterreduktion vil skabe øget 
pres på fakultetets pladsudnyttelse, og forlængede uddannelsesforløb vil på den 
baggrund give ekstra pladsproblemer. Det er desuden problematisk, at ph.d.-
projekterne ikke bliver afleveret til tiden. Nedsat arbejdstid skaber ikke nød-
vendigvis mindre stress. Ledelsen ønsker derfor en ændret holdning til deltids-
ansættelser på ph.d.-området og agter at indføre en fremtidig politik gående ud 
på, at kun ganske særlige grunde ud fra en konkret vurdering kan danne grund-
lag for deltidsansættelse på dette særlige område. Sissel Rendrup Johansen 
fandt, at deltid fortsat skulle være en mulighed for alle personalegrupper, og at 
planerne hang dårligt sammen med udkastet til vision, der blandt andet omfat-
ter et psykisk sundt arbejdsmiljø, der fremmer arbejdsglæden og effektiviteten. 
Henrik Prebensen fandt, at den påtænkte ændring, som den var udformet i det 
udsendte udkast til standardsvar, stred imod KU’s personalepolitik, som fakul-
tetet er bundet af i samarbejdsaftalen, og at de modstående hensyn burde afve-
jes af HSU, som derfor burde have forelagt spørgsmålet. Ledelsen var uenig i 
dette, idet der alene var tale om en politik. Ledelsen oplyste, at der ville blive 
foretaget en individuel vurdering i konkrete sager med behørig hensyntagen til 
individuelle forhold som f.eks. handicappede børn. Ph.d.-centeret ville i sam-
arbejde med forskerne skabe sikkerhed for, at for store krav ikke tvinger de 

                                                 
5 Ifølge tidsplanen skal lederne rapportere til de lokale samarbejdsudvalg 1. februar 2007 til 1. 
marts 2007. Arbejdsperioden for lokale SU til sammenfatning af rapporter fra ledere er 1. 
marts 2007 til 27. marts 2007. HSU’s arbejdsperiode for sammenfatning af rapporter fra kulte-
ter er 25. april 2007 til 15. maj 2007.   

 
6 http://www.sckk.dk/konference_almSkabelon.asp?artikelID=3190  

http://www.ku.dk/puma/komp-strat/Samlet_afrap_2005.pdf
http://www.ku.dk/puma/komp-strat/Samlet_afrap_2005.pdf
http://www.sckk.dk/konference_almSkabelon.asp?artikelID=3190
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ph.d.-studerende til at ansøge om deltidsansættelse. Henrik Prebensen gjorde 
opmærksom på, at konkrete afslag ville kunne påklages som overtrædelser af 
personalepolitikken, hvis ikke begrundelserne var i overensstemmelse med 
denne. Karl Christian Lammers gik ind for klare retningslinjer om deltidsmu-
ligheder eller mangel på samme. Henrik Prebensen foreslog kompetenceudvik-
ling af vejledere for at sikre, at studietiderne ikke blev for lange som følge af 
manglende effektivitet i vejledningen. Mette Thunø oplyste, at der vil blive 
sendt en ansøgning til kompetenceudviklingsfonden vedrørende vejlederkurser 
på ph.d.-området. 

 

6. Politik vedr. elektronisk chikane  

Elektronisk chikane er et arbejdsmiljøproblem, der stiller særlige krav til ar-
bejdspladsen. På baggrund af Personalestyrelsens råd om håndtering af pro-
blemet, drøftede FSU, hvordan fakultetet skal agere i tilfælde af elektronisk 
chikane. Denne form for chikane adskiller sig fra andre ved – i modsætning til 
f.eks. et læserbrev - at ”forblive evigt i live” på Internettet. Ledelsen tilkende-
gav at være klar til at bakke op om medarbejderne, ligesom de ville gøre i an-
dre chikanesager - herunder om nødvendigt tilbyde krisehjælp. Eventuelle pro-
blemer vil blive løst ad hoc. 
 
7. Eventuelt 

  Ændret organisering af fakultetssekretariatet og ledelsesstrukturen: Kim 
Brinckmann gennemgik – de indtil d. 30. januar fortrolige - notater af 24. 
januar 2007 om ændring af ”Fakultetets Fællesadministration”. Den klarere 
struktur og tilsagnet om åbenhed og kommunikation udadtil blev positivt 
modtaget. Henrik Prebensen ville sende enkelte skriftlige bemærkninger 
om beskrivelsen af FSU til Kim Brinckmann. FSU drøftede herefter, hvor-
ledes forskellige enheder mest hensigtsmæssigt kunne navngives, og hvor-
dan og hvornår resumeer fra ledelsesmøder m.v. mest hensigtsmæssigt of-
fentliggøres. 

  Fakultetets vision og mål: Ledelsen har på sit seminar i Maribo den 22.-23. 
januar udarbejdet udkast til vision og mål for fakultetet. FSU kommentere-
de udkastet, som ledelsen herefter ville arbejde videre på med henblik på 
videre drøftelser.  

 

8. Næste møde 
Fredag den 9. marts 2007 kl. 10.00 som tidligere aftalt. 

 
 
/MOS 


