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A-siden:  

Jesper Kallestrup (dekan og formand for FSU), Jens Erik Mogensen 

(prodekan), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen 

(institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Gitte 

Korsgaard (HR-centerchef HR Søndre City) 

B-siden:  

Peter B. Andersen (Næstformand for FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier), Alexander Safet Memedi (U&S TR for DJØF), Hans 

Elbeshausen (lektor, INF), Caroline Gjellerod (TR for AC, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier), Lasse Christian Arboe Sonne (lektor, 

SAXO-instituttet), Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, 

Fakultetsservice), Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling) og Anne Mette Thorhauge (Lektor, 

Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, DM-TR suppleant) 

Gæst: Jan Pedersen (økonomichef)  

 



 

SIDE 2 AF 9  

Referat 

Ad 1)   Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt 

 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi og oversigt over ansatte TAP og VIP: På FSU-

mødet den 6. december havde b-siden efterspurgt en oversigt 

over VIP- og TAP ansatte. Jan Pedersen havde derfor udarbejdet 

en oversigt for personaletal for VIP og TAP og forklarede, at 

kategorien chef/ATAP var et samlet tal for chefer og 

akademikere samt institutledere og administratorer. Tallene i 

oversigten er opgjort i årsværk. Viceinstitutledere og 

studieledere hører under VIP kategorien. 

Ved mødet uddelte Jan Pedersen bilaget - 10 Månedsrapport pr. 

delregnskab 2018 – hele året. Det havde først været muligt at 

trække rapporten mandag den 21. januar. Den 29. eller 30. januar 

afleverer HUM regnskabsforklaring til FA, herefter fremsendes 

dokumentet til FSU og andre relevante organer.1 

De væsentligste budskaber i regnskabet: 

DR10: det forventede overskud i Q3 var på 33 mio. kr., men 

landede på 30 mio. kr. I overskuddet figurerer 15 mio. kr., som 

deponeres for Det Nationale Sprogcenter, som kun har brugt 

300.000 kr. Der er et indtægtstab på 6 mio. kr. samt forbrugt ca. 

3 mio. kr. mindre på løn og drift.  

Prognoser fremover: 

Indtægtsreduktion på 57 mio. kr., hvoraf der skal findes 25 mio. 

kr. på løn med effekt fra 2020. Ny budgetmodel ændrer ikke på 

dette forhold. 

Jesper Kallestrup tilføjede, at øremærkede bevillinger falder bort, 

og at der er en strategisk dialog med rektoratet om den nye 

budgetmodel. Herefter vil dialogen være med dekanat og 

institutledere, om indsatsområder inden for uddannelse, 

forskning og hvilke måltal der skal satses på, og hvordan de 

fortolkes. 

                                                 
1 Bilag: Rapportering til overliggende niveau (ROM) Q4 2018 fremsendt til FSU den 30. 

januar 2019. 



 

SIDE 3 AF 9 Budgetmodellen bliver først færdig i løbet af året, og inden da vil 

der også pågå en oprydning i gamle lokalaftaler og fordringer. 

Lasse Christian Arboe Sonne bemærkede, at der har været 

overskud to år i træk, hvilket kan gøre det svært at forstå, at der 

kommer en sparerunde. 

Jan Pedersen svarede, at opsparingen kan bruges til at give HUM 

tid. I forhold til budgettet for 2019, bliver vi 57 mio. kr. fattigere 

i 2022. 

Jesper Kallestrup pointerede, at HUM skal fortsætte med at 

hjemtage eksterne midler og have fokus på at bruge resurserne 

bedre. 

 

 

b. Status på processen for tilpasningsrunden og de strategiske 

besparelser og strategiske principper for besparelserne: 

Jesper Kallestrup sagde, at der ikke bliver tale om en 

grønthøster, men der vil være fokus på uddannelseslandskabet og 

forskningsmiljøet. Konkret vil der blive kigget på, hvilke 

uddannelser der har lavt frafald og gode 

beskæftigelsesmuligheder, excellente forskningsmiljøer, samling 

og styrkelse af sammenhængskraften, beslægtede uddannelser og 

evt. nye BA-uddannelser. 

Første del af ovenstående proces er at sammenlægge INF og 

MEF, som FSU hermed er de første, der bliver orienteret om. 

I forbindelse med Jesper Kallestrups brev af 22. januar 2019, 

hvor der står ”En sammenlægning af INF og MEF vil indebære 

nogle bespareler på ledelse og administration” spurgte Jette 

Bang, om administration kun betød TAP eller om det også 

indebar VIP. Jesper Kallestrup bekræftede, at det indebar både 

TAP og VIP. 

Der gennemføres en medarbejderinddragende proces, der skal 

lede frem til en endelig indstilling til rektor mhp. fusion den 1. 

september 2019. HUM har rektors principielle tilslutning til 

dette. Jens-Erik Mai bliver institutleder for det fusionerede 

institut. Maja Horst stopper som institutleder pr. 1. september 

2019. 

Jesper Nielsen spurgte ind til grundlaget for fusionen, og hvem 

der skulle beslutte, hvem der bliver tilbage ved 

dobbeltfunktioner, hvortil Jesper Kallestrup svarede, at der kun 

skal være 1 institutleder og 1 administrator. Kristian Boye 



 

SIDE 4 AF 9 Petersen tilføjede, at der vil blive besparelser på lokaleforbruget, 

og at de fysiske og faglige forhold klargøres sammen med 

tilpasningen. 

Hans Elbeshausen bemærkede, at han kunne se det fornuftige i 

synergieffekten for de to institutter, men han mente også, at der 

kunne opstå et gab i forhold til organisationsudvikling og 

dynamik, når fusionen foregår samtidig med tilpasningsrunden. 

Han ville derfor vide, hvordan man ville tilrettelægge dette 

fremadrettet, således at der ikke opstår en nedadgående diskurs.  

Anne Mette Thorhauge spurgte ind til de nye 

uddannelseslandskaber og forskningsorganisationen, og om der 

vil være forandringer i forhold til satsningsområderne. 

Jesper Kallestrup svarede, at de beslægtede uddannelser ville 

styrke det faglige miljø, og at Jens-Erik Mai og Maja Horst 

kender de faglige miljøer og kan se nye spændende 

forskningsområder bl.a. inden for genre teori, digital kultur, 

sociale medier og etik, hvilket kan lede til nye publikationer. 

Jens Erik Mogensen sagde, at vi må afvente den proces, der skal 

i gang med at skabe nye uddannelseslandskaber, der matcher 

arbejdsmarkedets behov. De nye BA-indgange og nye 

uddannelser er på den lange bane, så det er for tidligt at sige 

noget konkret herom på nuværende tidspunkt. Dette bliver et 

samspil med MEF og INF. 

Jesper Kallestrup henviste til matrixindgangene på ToRs, hvor 

der fordres mere fleksible og mobile kompetencer, som er 

efterspurgt på arbejdsmarkedet. 

 

Caroline Gjellerod pointerede, at udvikling koster og er 

ressourcekærvende og ville høre, om holdet på det fusionerede 

institut kunne sættes inden besparelserne bliver udmøntet. 

Derudover ville hun vide, hvornår der foreligger en plan for 

fusionen. 

Kristian Boye Petersen oplyste, at den store plan for besparelse 

først kan lanceres til påske, men vil være afviklet inden den 1. 

juni. Dette er også grunden til, at fusionen udmeldes nu. Der er 

ingen konkrete planer på nuværende tidspunkt i forbindelse med 

instituttets fysiske lokalisering. 

Anne Mette Thorhauge spurgte, hvordan uddannelseslandskabet 

helt konkret kunne se ud på det fusionerede institut, hvortil 



 

SIDE 5 AF 9 Jesper Kallestrup svarede, at dette samt besparelserne på VIP 

afklares omkring påske. 

Kristian Boye Petersen sagde, at eksisterende uddannelser kører 

videre og nye uddannelser kan ikke starte den 1. september, men 

der vil komme skitser til nye uddannelser. Jesper Kallestrup 

tilføjede, at processen starter nu og den nye ledelse skal i dialog 

med medarbejderne om det nye uddannelseslandskab. 

Jette Bang efterspurgte en tids- og køreplan for besparelses-

runden. 

Gitte Korsgaard svarede, at det strategiske arbejde og hvordan 

resultatet skal udmøntes samt proces og tidsplan, herunder 

afværgeforanstaltninger og generelle kriterier overordnet skal 

være på plads, før de lokale processer kan igangsættes. HRSC 

sikrer processen efter reglementeret procedure. 

 

Caroline Gjellerod spurgte, om TR får en invitation fra ledelsen 

til forhandlingsmøder i forbindelse med omplaceringer, 

afværgeforanstaltninger mm. Kristian Boye Petersen svarede, at 

der vil være løbende kontakt med TR og ledelse i processen. 

 

Peter B. Andersen meddelte, at repræsentanterne for HK, AC 

forskere og undervisere og AC TAP ønskede at blive indkaldt til 

forhandlinger om afværgeforanstaltninger. 

 

FSU gennemgik herefter opfølgningspunkterne fra FSU-mødet 

den 6. december, herunder spørgsmålet om Tenure-Track 

adjunkter rent juridisk er undtaget i forhold til en 

afskedigelsesrunde, hvortil svaret er, at de er stillet som alle 

andre medarbejdere. 

 

c. APV 2019; herunder håndtering af teksten i fritekstfeltet: 

Jens Erik Mogensen oplyste, at kortlægningen af APV kører fra 

den 26. marts til den 9. april. Ledelsen har adgang til APV-

resultaterne den 20. – 24. maj. APV-koordineringsgruppen 

bidrager med en lederpakke, som hjælp til at gøre processen 

transparent og dialogbaseret med fokus på satsningsområder.  

Fritekstsvarene bliver tilgængelige for alle ledere og 

medarbejdere inden for samme afdeling/institut. 

Jesper Kallestrup bemærkede, at HSU havde forskellige 

holdninger til tilgængeligheden af fritekstsvarene, da man måske 



 

SIDE 6 AF 9 uhensigtsmæssigt kan identificere hvem, der har skrevet hvad.  

Opfordringen er derfor, at man holder den gode tone. 

Jette Bang spurgte, om hun som ansat i økonomicentret også 

ville få adgang til fritekstsvarene for de andre afdelinger i 

fakultetsservice. 

Gitte Korsgaard tjekker op på enhedsniveauernes adgang til 

fritekstsvar.  

Efterskrift/Gitte Korsgaard - Tilgængelighed på enhedsniveau: 

Der er som udgangspunkt fire enhedsniveauer: 1. KU 2. Fakultet 

3. Institut 4. Afdeling eller lignende det betyder, at der 

afrapporteres på niveauet under institut, hvis strukturen tilsiger 

det. Det er desuden muligt at definere et femte niveau, hvis det 

giver mening lokalt. 

fritekstkommentarernes synlighed:  

Det vil fremgå tydeligt, at fritekstsvar bliver tilgængelige for alle 

i enheden. Teksten i spørgeskemaet i forbindelse med 

fritekstsvarsfeltet er:  

 

’Her har du mulighed for at uddybe særlige styrker og/eller 

problemstillinger i din enhed.  

Vær opmærksom på at det du skriver bliver en del af rapporten 

med resultater, som ses af alle medarbejdere og ledere i din 

enhed. Dog uden at det fremgår, hvem der har skrevet 

kommentaren. Det er derfor vigtigt, at du skriver i en respektfuld 

og konstruktiv tone.  

Fritekstsvarene vil desuden blive læst af medlemmer af 

arbejdsmiljø- og samarbejdsudvalg på institut-, fakultets- og 

KU-niveau i forhold til de enheder, de dækker.’ 

 

Jesper Kallestrup gav en kort orientering om øvrige ændringer i 

spørgeskemaerne. 

 

d. Status på KU-retningslinjer vedr. forebyggelse af krænkende 

adfærd og beredsskabsplan for bashing: Jesper Kallestrup 

henviste til mediedebatten vedr. krænkende adfærd og 

debatmødet som PPU havde foranlediget i december måned. 

Debatmødet havde været godt og konstruktivt, og på HSU-mødet 

den 23. januar blev det oplyst, at der vil blive lavet en revision af 

retningslinjerne. På HUM vil der være brug for at gøre noget 

særligt pga. de følsomme fagområder. Måske kan TEACH 



 

SIDE 7 AF 9 iværksætte nogle kurser, som kan bidrage til at klæde 

undervisere på, så de pædagogisk og didaktisk er godt rustet. 

Ingolf Thuesen oplyste, at studerende ofte er bange for at 

tilkendegive hvem de er, hvis de føler sig krænket, og hans 

anbefaling er, at institutleder tager en snak med den aktuelle 

underviser for at oplyse om de rygter, han har kendskab til, 

således at evt. misforståelser kan udredes i det daglige og ikke 

nødvendigvis skal udmøntes i en tjenestelig samtale. 

Anne Mette Thorhauge spurgte, hvad omfanget af 

krænkelsessager er ud over dem, der har været fremme i 

medierne, da hun ikke selv har været i berøring med problemet, 

ud over de krænkelser/problemer der opstår de studerende 

imellem. 

Jens Erik Mogensen svarede, at undersøgelser i grove træk viser, 

at problemerne meget ofte er i relationen studerende imellem - 

f.eks. i forbindelse med rusture og fredagsbarer.  

 

3) Til drøftelse 

a. Medarbejderkompetenceudvikling: Inspirationskatalog fra 

Personalekompetenceudvalget2:  

Gitte Korsgaard sagde, at tanken med inspirationskataloget bl.a. 

er, at gøre opmærksom på, at kompetenceudvikling er mange 

ting. FSU opfordrer alle de lokale SU at arbejde videre med 

konceptet.  

 

Det blev aftalt, at Jesper Kallestrup og Peter B. Andersen kigger 

FSUs forretningsorden igennem for evt. opdatering og drøftelse  

ved næste FSU-møde den 8. marts. Evt. ændringer i forretnings-

ordenen er underlagt Samarbejdsaftalen3 

 

 

4) Meddelelser 

Intet til dette punkt 

 

                                                 
2  

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/samarbejde/inspiration/Sider/inspiration.aspx 
3 

https://www.samarbejdssekretariatet.dk/fileadmin/user_upload/Editor/documents/Rammer_

for_SU/Publikationer/SU-aftale2013.pdf 

https://kunet.ku.dk/arbejdsomraader/samarbejde/inspiration/Sider/inspiration.aspx


 

SIDE 8 AF 9 5) Eventuelt 

Peter B. Andersen spurgte, om Dansk Metal og 3F, der nu er rykket 

ud af HUMs organisation kan få en observatørplads i FSU. hvortil 

Kristian Boye Petersen svarede, at det ikke ville være befordrende 

for det nye SU i CAS. Gitte Korsgaard tilføjede, at betjentene 

opererer på hele Søndre Campus, så en observatør eksklusivt for 

HUM giver ingen mening. Dette blev derfor afvist af ledelsen. 

 

Frem til sommerferien afholder formandskabet, fakultetsdirektør og 

TR formøder inden de planlagte ordinære FSU-møder.  

            Mødet sluttede kl. 11:50 

 

 

Opfølgnings-

punkter 

Opgave Ansvarlig 

2.c Enhedsniveauernes adgang til fritekstsvar 

Afklaring indsat i referatet som efterskrift 

 

Gitte Korsgaard 

3.a Kigger FSUs forretningsorden igennem for evt. 

opdatering og drøftelse ved næste FSU-møde den 8. 

marts. 

 

Jesper Kallestrup og 

Peter B. Andersen 

 

 

 


