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Referent Susanne Kirst  

Til stede 

 

A-siden:  

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

(prodekan), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier) og Anne Jensen (institutleder, Institut for Nordiske 

Studier og Sprogvidenskab)  

 

B-siden:  

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

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

Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Asgerd 

Gudiksen (lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Jesper 

Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling), Caroline Gjellerod (TR for AC, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier), Elisabeth Engberg-Pedersen (VIP-Suppleant Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab) og Anne Mette Thorhauge (DM-TR 

og FTR-suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) 



 

SIDE 2 AF 6  

 

 

Gæst: Økonomichef Jan Pedersen 

Afbud: Hans Elbeshausen (lektor, INF), Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør) og Gitte Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City),  

 

Referat 

Ad 1)   Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen: 

 

a. Økonomi: herunder konsekvenserne af besparelsesrunden: 

Jesper Kallestrup henviste til Jan Pedersens sagsnotat vedr. 

stillingsnedlæggelser i foråret 2019, dateret 12. august 2019. I 

notatet fremgår det, at der pr. 1. maj 2019 var en fordeling mellem 

VIP og TAP på 60/40 (300 faste VIP årsværk og 223 TAP årsværk). 

Fordelingen af stillingsnedlæggelser er ca. 2/3 til VIP og 1/3 til TAP, 

men der skal tages højde for, at VIP-gruppen reelt er større, da flere 

fastansatte VIP på DR10 også har delvise ansættelser på DR50, 

således at fordelingen mellem VIP og TAP nærmere er 63/37. 

Kønsfordelingen af stillingsnedlæggelserne er 13M/11K og frivillige 

fratrædelser er 7M/6K. 

Peter Birkelund Andersen nævnte, at medarbejdersiden er glade for 

oversigten og oplyste, at der stadig pågår en partshøring, hvor der er 

berammet møde med DM og fakultetsledelsen. 

 

b. Influenzavaccination på HUM: Jan Pedersen oplyste, at den 

mangeårige mulighed for at modtage en influenzavaccination på 

HUM stopper i år. Der var fejlagtigt bestilt vaccination til i år, men 

dette er efterfølgende blevet afbestilt. Beslutningen om at stoppe 

med den årlige influenzavaccination er taget, da KUs egne eksperter 

på området ikke anbefaler influenzavaccination til raske personer, da 

de ikke har nogen fordel ved vaccinationen. FSU er hermed 

orienteret.   
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c. Ny mål- og handleplan for fakultetet for de kommende fire år: 

Jesper Kallestrup henviste til den eksisterende mål- og handleplan og 

sagde, at Målplan for 2020 – 2023 vil blive mere præcis og konkret. 

Målplanen er ved at blive udarbejdet på fakultetsniveau og udkastet 

er sendt til kommentering i relevante fora, hvorefter det skal 

fremlægges på et møde med Rektoratet ultimo oktober.  

 

FSUs drøftelse af udkast til Målplan for 2020 - 2023 

Forskning: 

Jesper Kallestrup sagde, at HUM gør et flot arbejde med at hjemtage 

eksterne midler. Der er p.t. tilsagn om 184 mio. kr., og hele 

organisationen performer godt, hvilket vi selvfølgelig skal fortsætte 

med.  

Følgende udfordringer blev fremhævet og kommenteret: 

o International rekruttering er en udfordring på HUM pga. 

sproget. 

o Peter Birkelund Andersen påpegede udkastets formulering 

vedr. udfordringen om, at kun 15% af HUMs VIP-

ansættelser i perioden 2016-18 var rekrutteret internationalt 

og bemærkede, at etnicitet ikke er en kvalitet i sig selv. 

Jesper Kallestrup svarede, at international rekruttering ikke 

skal være på bekostning af danske medarbejdere, og 

sætningen vil blive omformuleret. 

o Kønsubalancer på alle karrieretrin og i repræsentative fora 

o Ekstern finansiering: I udkastet side 5, pkt. 1.1.2. MÅL står, 

at ledelsen i højere grad bestemmer, hvilke VIP der 

rekrutteres, og hvilke forskningsområder der fremmes. HUM 

har ikke en politik, der beskriver, hvordan dette skal 

forvaltes.  

Anne Mette Thorhauge påpegede, at prioritering af 

forskningsområder naturligvis også er et ledelsesanliggende, 

men at det skal tydeliggøres, hvordan ledelsen kan tænkes at 

gå ind i denne proces. Den nuværende formuleringen kan 

læses sådan, at lederen kan bestemme hvilke projekt-

deltagere, der skal rekrutteres til et givent projekt, og det er 

næppe tilfældet  
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o Etablering af transparent og fair incitamentsstruktur, hvor der 

er fokus på performance og excellence i både forskning og 

uddannelse. Anne Mette Thorhauge påpegede, at 

samarbejder med bl.a. det offentlige og NGO`er bør indgå 

samt løsningen på, hvordan man kompenserer de lokale 

miljøer, hvis der kommer flere internationale miljøer på 

HUM. Ingolf Thuesen tilføjede, at HUM skal passe på med 

at overinternationalisere, fordi det giver en tung administrativ 

byrde, såfremt de udenlandske medarbejdere ikke kan dansk. 

Elisabeth Engberg-Pedersen bemærkede, at mange 

studerende helst vil have undervisning og vejledning på 

dansk. 

o Publiceringsindsats hvor HUM vil øge BFI2-pulikations-

mængden: Asgerd Gudriksen bemærkede, at det er forskerne, 

der skal øge publikationsmængden og henviste til, at der også 

er en normaftale, formidlingspligt mm. Jesper Kallestrup 

svarede, at teksten ændres, så der tages højde for disse input. 

Anne Mette Thorhauge tilføjede, at formuleringen om at 

mængden af BFI2 publikationer skal øges, selvom vi er færre 

VIP’er skurrer i ørerne, og at det desuden er i disharmoni 

med den efterfølgende sætning der pointerer, at fokus er på 

kvalitet fremfor kvantitet. Det bør omformuleres, så det 

fremgår, strategien går på færre men stærkere publikationer i 

bedre tidsskrifter. 

 

Elisabeth Engberg-Pedersen gjorde opmærksom på, at der 

kan herske forskellige idéer om, hvad der er et godt tidsskrift, 

og at strategiteksten bør tage højde for dette. 

 

o Digitalisering 

o Karriereveje for TAP: Caroline Gjellerod oplyste, at der 

pågår en dialog med Kristian Boye Petersen om dette 

o Peter Birkelund Andersen sagde indledningsvis, at udkastet 

er godt og anbefalede, at udkastet, som skal indsendes til 

Rektoratet den 2. oktober, efter at div. fora har bidraget med 

deres kommentarer, bliver sendt i høring 1 – 2 uger inden, 

hvilket Jesper Kallestrup bifaldt. 

 

 

 



 

SIDE 5 AF 6 Uddannelse: 

Jens Erik Mogensen oplyste, at udkastet stadig er i proces, 

men at der allerede er meget i støbeskeen, bl.a. at det skal 

skærpes, at HUM har stor samfundsværdi. HUM skal satse 

på at have forskningsbaserede uddannelser, der er relevante 

og rentable, samtidig med at fakultetet anerkender de 

nationale forpligtelser f.eks. på småfagsområdet. Vi skal 

skabe gode strukturer og udvikle nye uddannelser, hvor det 

er vigtigt og giver mening og lægge eksisterende skrøbelige 

uddannelser sammen til robuste uddannelser. Der bliver 

bygget videre på eksisterende erfaringer på området, og 

dialog med HUMs aftagere skal fastholdes og styrkes. 

o Tilvalgsområdet skal efterses, således at HUM får 

tilvalgsfag, der tiltrækker flere studerende og synliggør 

fakultetet. Efter- og videreuddannelsesområderne skal 

sidestilles med de ordinære aktiviteter, og brugerbetalingen 

skal øges, så den svarer til undervisningskvaliteten. 

Derudover arbejdes der med innovation og faglighed i 

praksis. Tilvalgsfagene er ”brede bånd” rettet mod 

arbejdsmarkedet. 

o Elisabeth Engberg-Pedersen påpegede, at en stor del af 

HUMs kandidater bliver offentligt ansatte, og én af de gode 

ting ved tilvalgsfag er, at man kan vælge et ”normalt” fag, 

hvortil Jens Erik Mogensen svarede, at der er fokus på 

erhvervslivet, man ikke på bekostning af forpligtelsen til den 

offentlige sektor.  

o Det blev bemærket, at såfremt der skal pågå 

studieordningsændringer, skal der afsættes tid og resurser til 

dette. 

o Anne Mette Thorhauge foreslog, at der blev etableret en børs 

for opgaver og praktikpladser. Hun henviste også til side 7 i 

udkastet vedr. indsatser til at fremme erhvervsforskning og 

påpegede, at det også her er vigtigt ikke at glemme den 

offentlige sektor og NGO´erne.   

o Peter Birkelund Andersen opfordrede til, at der blev 

opbygget sproglige kompetencer. 

o Jesper Kallestrup henviste til Grøn Campus og 

bæredygtighed i uddannelse og forskning, hvor HUM 

allerede gør meget, men bemærkede, at der kunne gøres mere 

på forskningsområdet. 



 

SIDE 6 AF 6 o Ingolf Thuesen sagde, at bæredygtighed og FNs Verdensmål 

kun er talbaseret og påpegede, at det i høj grad drejer sig om 

en kulturforandring, og derfor må humanisterne på banen 

med spidskompetencer. 

o Jesper Kallestrup oplyste, at kommunikationsafdelingen 

arbejder på strategi og brand, så vi kan gå aktivt ud og 

fortælle de gode historier. 

o Peter Birkelund Andersen spurgte, om den nye budgetmodel 

får den smidighed, der skal til for at realisere nye gode idéer 

inden for en rimelig tidshorisont, hvortil Jesper Kallestrup 

svarede, at den dialog stadig udestår. 

 

Ad 3) Til drøftelse 

       Intet til dette punkt 

 

Ad 4) Meddelelser 

a. Medarbejdersiden ønsker en status på, hvad der sker på AC-

vejlederområdet: Caroline Gjellerod sagde, at grunden til at 

medarbejdersiden har ønsket dette punkt er, fordi medarbejderne på 

AC-vejlederområdet i ca. 8 måneder har haft uvished om fremtiden 

for deres arbejdsområde, hvilket har skabt rygtedannelse og dårligt 

arbejdsmiljø, som bl.a. har været medvirkende til, at en medarbejder 

har opsagt sin stilling. Hun opfordrede til, at der blev sat skub i 

processen eller at det blev udmeldt, at man sætter det hele i bero. 

Jesper Kallestrup og Jens Erik Mogensen bør afholde et møde med 

de berørte medarbejdere og såfremt processen skal fortsætte 

udarbejde et kommissorium og en procesplan, så der bliver 

transparens omkring det videre forløb. 

Jens Erik Mogensen sagde, at det er beklageligt med den usikkerhed, 

der pågår. Det har været på tale at optimere og delvis centralisere 

vejlederområdet for at løfte strategien for karrierevejledning. 

Processen er desværre blevet bremset, men der vil blive samlet op på 

det og indkaldt til et møde med AC-vejlederne. Der er ikke planer 

om personalereduktion. 

 

Ad 5) Eventuelt 

            Intet til dette punkt        

 Mødet sluttede kl. 11:30 


