
 
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  

 

 

 

 

HR SØNDRE CITY  

NJALSGADE 76, BYGN. 5C-1 

2300 KØBENHAVN S 

 

 

DIR  35 32 40 01 

MOBIL   51 29 84 65 

 

hrsc@hrsc.ku.dk 

 

JOURNALNR.: 015-0039/19-4000 

 

 

 

 

Fakultetets SamarbejdsUdvalg 
 

M Ø D E R E F E R A T  15. OKTOBER 2019 

Forum FSU-møde  

Møde afholdt Torsdag, den 10. oktober 2019  

Sted Lokale 15B-0-07  

Referent Susanne Kirst  

Til stede 

 

A-siden:  

Jens Erik Mogensen (prodekan) og Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør)  

 

B-siden:  

Hans Elbeshausen (lektor, INF), Peter B. Andersen (Næstformand for FSU, 

lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Jette Bang (TAP- 

HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Asgerd Gudiksen (lektor, 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Caroline Gjellerod (TR 

for AC, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Anne Mette 

Thorhauge (DM-TR og FTR-suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og 

Formidling) og Sara Gram-Hanssen (AC-TAP suppleant, Projektkoordinator 

CIP) 
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Gæst: Økonomichef Jan Pedersen, Pernille Søfeldt Kirk og Anne 

Bechsgaard fra HRSC 

Afbud: Gitte Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City), Jesper Kallestrup 

(dekan og formand for FSU), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for 

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

Nordiske Studier og Sprogvidenskab) Alexander Safet Memedi (U&S TR 

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

Erkendelse og Formidling) 

 

 

Referat 

Ad 1)   Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt  

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen: 

 

a. Økonomi; herunder budgetmodel i fakultets-perspektiv og 

Budget Ø1-19 og 2020: Jan Pedersen sagde, at KU oprindeligt 

havde besluttet en model, hvor fakulteterne skulle betale et bidrag på 

15% af den samlede omsætning på EV. Efterfølgende er dette blevet 

ændret, så man kun skal betale 15% af tilvæksten i EV-

omsætningen. Hans Elbeshausen spurgte, om væksten kunne blive 

negativ, hvortil Jan Pedersen svarede, at det var muligt, men at det 

ikke forventes, at pengene bliver returneret. 

Vedr. Budget Ø1-19 og 2020 oplyste Jan Pedersen, at Ask Fuglsang, 

Kristian Boye Petersen og han selv havde afholdt møde med 

vicedirektøren for Økonomi, hvor Ø2 blev godkendt med et lille 

underskud i 2019. I 2020 forventes et underskud på ca. 12 mio. kr., 

men i 2021 vil der næsten være balance. I 2022 og 2023 forventes 

ca. 10 mio. kr. i underskud. HUM har trækningsret på vores 

opsparing, og det er accepteret, at fakultetet har underskud i de 

angivne år, så det var et godt møde, der giver ro. 

Kristian Boye Petersen oplyste, at udgifter og forbrug er faldet efter 

sparerunden, og at HUM ikke har sparet sig i nul. 
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Jette Bang sagde, at hun som medarbejder er bekymret for 

underskuddet i 2022 og 2023. 

Jan Pedersen svarede, at underskuddet skyldes, at vi ikke ville 

”overspare” ved stillingsnedlæggelserne, så HUM har valgt en 

balanceret økonomi, og der er således ikke grund til bekymring. 

Konsekvensen af omprioriteringsbidraget og evt. stop for 

taxameterløftet i den nye Finanslov er endnu ukendte. 

 

b. Lønforhandlinger VIP: Jens Erik Mogensen oplyste, at de 

medarbejdere, der bliver tilgodeset i lønrunden, får besked pr. brev 

via e-Boks. Pernille Søfeldt Kirk tilføjede, at det gælder for både 

TAP og VIP. 

Caroline Gjellerod sagde, at AC-klubben har besluttet åbenhed på 

tværs af fakultetet, og Jette Bang oplyste, at også HK-klubben har 

åbenhed om løn, som bruges meget konstruktivt. 

Kristian Boye Petersen tilføjede, at det kan besluttes lokalt, om VIP 

vil have løngennemsigtighed. På nuværende tidspunkt håndteres det 

meget forskelligt på institutterne, og synspunkterne om 

offentliggørelse er p.t. også meget forskellige. FLT drøfter en evt. 

løngennemsigtighed igen den 29. oktober.  

Hans Elbeshausen spurgte, om en evt. beslutning om lønåbenhed 

også gælder de medarbejdere, der ikke er organiseret, hvortil 

Caroline Gjellerod svarede, at TR forhandler deres løn, derfor vil en 

beslutning om lønåbenhed gælde alle på den givne overenskomst. 

Løngennemsigtighed skal selvfølgelig overholde 

persondataforordningen (GDPR). 

 

c. Den Statslige Kompetencefond: FSU tager udmeldingen til 

efterretning. 

 

Ad 3) Til drøftelse 

a. Strategi 2023: Fakultetets reviderede Mål- og handleplan: Jens 

Erik Mogensen takkede for kommentarerne til Mål- og handleplanen 

og oplyste, at den reviderede udgave er til orientering, men såfremt  
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der er noget meget væsentligt, der bør justeres eller betones, vil det 

selvfølgelig være muligt. 

Anne Mette Thorhauge henviste til side 10, 2.1., og side 12.,2.3.1, 

og sagde, at man skylder medarbejderne at anerkende, at der er en 

regulær konflikt mellem større hold/færre undervisere på den ene 

side og individuelle kompetenceprofiler/monitorering af den enkelte 

studerende på den anden side, og at en del af udmøntningen af KU-

stratgien må bestå i at regne ud, hvordan man håndterer denne 

konflikt. (I den nuværende tekst står de to ting, som om de ligger i 

indlysende forlængelse af hinanden, hvad de ikke gør). I øvrigt 

bidrager en manglende anerkendelse af netop dette formentlig til 

medarbejdernes stress 

Jens Erik Mogensen svarede, at vi skal indstille os på en lavere 

levefod, og at ledelsen har meget stor opmærksom på at afbalancere 

forholdet mellem ressourcer og opgaver. Han anerkendte, at 

sammenhængen mellem individuelle kompetenceprofiler på den ene 

side og større hold og mindre valgfrihed på den anden godt kunne 

læses som en modsætning, men at det ene faktisk ikke udelukker det 

andet. Uddannelserne kan tones individuelt via tilvalg. Udfordringen 

ved store hold er de frafaldstruede studerende. Vi skal derfor 

målrettet styrke og udvikle den pædagogiske kvalitet. TEACH 

understøtter dette strategiske udviklingsarbejde, og ledelsen skal 

bakke om dette VIP-tiltag.  

Asgerd Gudiksen spurgte, om tiden til denne pædagogiske 

kompetenceudvikling skulle tages fra undervisning eller forskning. 

Jens Erik Mogensen svarede, at løsningen skal findes i den nye 

timenormsaftale. 

Jens Erik Mogensen tilføjede, at vedr. de større hold er tanken, at 

undersøge om nogle små fag kan sammenlægges fagligt og 

økonomisk. Sammenlægninger har før givet mening, f.eks. på TorS. 

Tilvalgsfagene skal også gøres spændende, som f.eks. globalisering 

og bæredygtighed, som optager både forskere og studerende, historie 

og civilisation, som er bredt, erkendelse og æstetik (navnet på dette 

kursus skal justeres) og digitalitet og humaniora.  
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Hans Elbeshausen sagde, at han læser punktet om uddannelse, som 

om HUM ikke mere vil uddanne nørder og spurgte, hvad målet er 

med uddannelserne. 

Jens Erik Mogensen svarede, at uddannelserne skal være robuste, 

forskningsbaserede og give de færdige kandidater udsigt til relevant 

beskæftigelse. Det er korrekt at de studerendes valgfrihed er blevet 

begrænset og uddannelserne mere strømlinede samt at meget 

undervisning er obligatorisk, men ønsket er at kompensere, således 

at selvstændigheden og kreativiteten fremkommer ved at give de 

studerende nogle valgmuligheder til at sammensætte deres egen 

profil via tilvalgsfag og tværfaglighed. 

Anne Mette Thorhauge påpegede, at ønsket om at matche konkrete 

kompetencebehov på arbejdsmarkedet, fordrer kompetencer som 

metode, analyse og projektstyring. 

Jens Erik Mogensen bemærkede, at metode og analyse allerede er de 

bærende elementer i centralfagsstudieordningerne, og hvis det 

enkelte stedet ikke er tilfældet, er det problematisk. De 

praksisintegrerede elementer vil styrke kandidaternes overgang til 

arbejdsmarkedet bl.a. ved casebaseret undervisning, og det er et 

ønske at få entreprenørskab og innovation for humanister med. 

Anne Mette Thorhauge henviste til side 12, 2.3.1, og påpegede, at 

det ikke giver nogen mening at skrive, at adskillelse af studie- og 

karrierevejledning vil øge arbejdsmarkedsparatheden samt stillede 

spørgsmålstegn til, at målsætningen om et samlet KU støtter 

kerneopgaven. 

Kristian Boye Pedersen svarede, at formuleringen om et samlet KU 

stammer fra KUs generelle strategi.  

På side 16, 4.4., bør hele afsnittet genovervejes, så det ikke fremstår 

som om stress og mistrivsel kan skyldes, at HUM ikke har relevans 

og anerkendelse i samfundet, da det må formodes, at der kan være 

andre grunde til stress og mistrivsel. 

Hans Elbeshausen spurgte, hvorfor der ikke er noget om sprog i mål- 

og handleplanen. Jens Erik Mogensen svarede, at det ligger under 

globalisering. 
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Jens Erik Mogensen opfordrede til at fremsende eventuelle 

kommentarer, der kunne indarbejdes efterfølgende, men der vil ikke 

blive fremsendt en ny version af mål- og handleplanen til rektor. 

Kristian Boye Petersen sagde, at dokumentet er dynamisk og 

undergår en stadig opdatering, da det er et rammepapir og ikke en 

kontrakt. Der er revision af Mål- og handleplanen om et år. 

 

Ad 4) Meddelelser 

            Intet til dette punkt 

 

Ad 5) Eventuelt 

 Ansættelsesprocessen til stillingen som IL på IKK er i gang.  

 IL på TorS Ingolf Thuesen udløber ved årsskiftet, men er 

forlænget med et halvt år. 

 

 

 Mødet sluttede kl. 11:25 

 


