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Fakultetets samarbejdsudvalg  

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

Forum FSU  

Møde afholdt Fredag den 12. april 2019 fra 10.00 til 12.00   

Sted 15b-007  

Referent Peter Wedel Bay  

Til stede 

Ledelsen:  

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

(prodekan og formand for FAMU) Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør), Anne Jensen (institutleder, NorS) og Gitte Korsgaard 

(HR-centerchef). 

Medarbejderne:  

Peter B. Andersen (næstformand for FSU, lektor, ToRS), Hans Elbeshausen 

(lektor, INF), Gundhild Ravn Borggreen (lektor, IKK), Asgerd Gudiksen 

(lektor, NorS), Jette Bang (TAP HK-TR, økonomimedarbejder, 

Fakultetsservice), Caroline Gjellerod (TAP, AC-TR, ToRS), Alexander 

Safet Memedi (TAP, AC-TR, U&S, Fakultetsservice). 

Gæster: Jan Pedersen (økonomichef) og Inge-Lise Damberg 

(specialkonsulent, HRSC). 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 26. marts 2019 (bilag) 



 

SIDE 2 AF 5 3) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi  

b. Foreløbig orientering om arbejdet med den nye norm-aftale 

c. Job på særlige vilkår - Det sociale kapitel. Eksisterende 

talmateriale under revidering (bilag)  

d. Status på de tværgående strategi 2023-projekter (3 bilag) 

e. Ny ferielov 

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Overgangen-til-

den-nye-ferielov-som-træder-i-kraft-den-1september-2020.aspx 

f. Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 (2 bilag) 

g. Opdateret forretningsorden for FSU til underskrift (bilag) 

4) Til drøftelse 

a. Opfølgning på underudvalgets arbejde med 

udvælgelsesprocedure og kriterier (bilaget er ved at blive 

opdateret) 

5) Meddelelser 

6) Eventuelt 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Godkendelse af referat fra den 26. marts 2019 

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 3) Orientering fra ledelse 

 

A. Økonomi  

Jan Petersen fortalte, at fakultetet mødes med KU den 2. maj for at 

afslutte Ø1-rapporten (årets første prognose).  

Tidligere blev økonomien drøftet kvartalsvis (Q-rapporter), men nu 

sker det kun to gange årligt i forbindelse med Ø1 og Ø2.  

Det er en væsentlig ændring af fakultetets økonomi, at den tørre 

drift (CSSC) er blevet flyttet til Campus Service i 

Fællesadministrationen og derfor ikke længere figurerer i 

fakultetets økonomi.  

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Overgangen-til-den-nye-ferielov-som-træder-i-kraft-den-1september-2020.aspx
https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Overgangen-til-den-nye-ferielov-som-træder-i-kraft-den-1september-2020.aspx


 

SIDE 3 AF 5 Møderne i FSU skal fra 2020 så vidt muligt planlægges, så de 

følger Ø-rapporternes kadence, således at FSU kan drøfte 

prognoserne forud for Ø-møderne.  

B. Foreløbig orientering om arbejdet med den nye normaftale 

Jesper Kallestrup orienterede: Der er nedstat en arbejdsgruppen, 

som skal komme med et oplæg til en ny timenormaftale. 

Arbejdsgruppen er sammensat med repræsentanter fra dekanatet, 

studieledelsen, administrationen, Akademisk Råd og FSU.  

Første møde i arbejdsgruppen var den 4. april.  

Hovedopgaverne og hovedvisionerne i arbejdet er:  

1. En mere enkel og gennemskuelig timenormaftalen.  

2. En harmonisering af timenormaftalen, så den kan fungere på 

tværs af fakultetet og afløse de meget forskellige aftaler på 

institutterne. 

3. En tydeligere og mere ensrettet registrering af timerne brugt på 

administrative opgaver 

4. Ligestilling mellem undervisning og forskning. 

5. Tydelighed i meriteringen.  

Der vil være en monitorering i brug af aftalen, så fakultetet sikrer, 

at den benyttes ens på institutterne.  

Peter B. Andersen bemærkede, at den nye aftale lægger op til dels 

en standardisering omkring normerne og dels at det skal kunne lade 

sig gøre at tælle timer; arbejdsindsat. I det arbejde, er der behov for 

fokus på at sikre tid til forskning. Ledelsen skal have fokus på at 

sikre forskningstid; dette fokus kan være i MUS samt fokus på at 

hjælpe forskerne med at planlægge deres karrierevej – jævnfør 

strategi 2023 med fokus på karriereveje. Dette fokus skal tænkes 

ind i den nye normaftale.  

Jesper Kallestup svarede, at det er vigtigt ikke at udhule tiden til 

forskning, men at det er nødvendigt at hente penge på 

undervisningen. Uddannelserne har en værdi i sig selv og derfor er 

det vigtigt at anerkende undervisningen. 

Hans Elbeshausen sagde, at det er en god udmelding at ligestille 

forskning og undervisning, men hvordan normsætter man 

undervisning?  

Jesper Kallestrup svarede, at det skal der arbejdes med samt at det 

er en udfordring, at undervisning ikke har samme status som 

forskning, og den kultur skal der arbejdes på at ændre.  



 

SIDE 4 AF 5 Gundhild Ravn Borggreen fortalte, at IKK har talt om et 

undervisningssemester, hvor man har fokus på udvikling af 

undervisningskompetencerne. Det kunne være en konference om 

læring og undervisningsteknik.  

Jesper Kallestrup afslutte med at fortælle, at prorektor Bente 

Merete Stallknecht i forbindelse med karriereudvikling for VIP har 

betonet, at undervisning og formidler også skal belønnes og at der 

ikke kun skal være fokus på publikationer. 

C. Job på særlige vilkår - Det sociale kapitel. Eksisterende 

talmateriale under revidering 

Gitte Korsgaard fortalte, at HSU har bedt SU-søjlen drøfte, 

hvordan fakulteterne løfter det sociale ansvar.  

Udvalget var enige om, at fakultetet skal tage del i det sociale 

kapitel. Når den igangværende besparelsesrunde er afsluttet, vil 

FSU tage en drøftelse af deltagelsen.  

D. Status på tværgående strategi 2023-projekter 

Jesper Kallestrup fortalte, at arbejdet inden for de forskellige spor 

er sat i gang, og at der er nedsat styrregrupper og arbejdsgrupper. 

Arbejdet med VIP og karriereveje er på nuværende tidspunkt nået 

længst. Der er på nuværende tidspunkt intet nyt at rapportere om 

resultatet. Jesper Kallestrup og Jacob Graff er med i en porte-

følgegruppe, som monitorer strategiudviklingen på KU generelt. 

I forbindelse med indsatsen vedrørende sprog, fortalte Jens Erik 

Mogensen, at det aktuelle strategiarbejde bygger videre på 

strategiarbejdet fra 2012 og 2016. Fakultetet vil gøre en indsats for 

at fremme fokus på diversitet i sprog, så der ikke kun er fokus på 

engelsk.  

Caroline Gjellerod bemærkede, at det arbejde, der nytter sig til 

etablering af internationalt samarbejde, kræver en del 

administration.  

Jesper Kallestrup svarede, at styrkelsen af det internationale 

samarbejde er meget vigtig, og at det er et stort arbejde.  

E. Ny ferielov 

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Overgangen-

til-den-nye-ferielov-som-træder-i-kraft-den-1september-

2020.aspx 

Gitte Korsgaard opfordrede til, at de ansatte går ind via linket og 

læser om den nye ferielov. Og hvis der er spørgsmål, kan man 

skrive til HR. 

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Overgangen-til-den-nye-ferielov-som-træder-i-kraft-den-1september-2020.aspx
https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Overgangen-til-den-nye-ferielov-som-træder-i-kraft-den-1september-2020.aspx
https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/HR/Overgangen-til-den-nye-ferielov-som-træder-i-kraft-den-1september-2020.aspx


 

SIDE 5 AF 5 F. Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018. 

Jesper Kallestrup konstaterede, at opgørelsen lignede de tidligere 

opgørelsen.  

Peter B. Andersen spurgte, om de længere sygdomsforløb knytter 

sig til stress. 

Gitte Korsgaard fortalte, at der er meget fokus på, om stress kan 

være årsag til langtidsfravær generelt, men at man kan ikke sige 

noget om det specifikt: Man må ikke spørge ind til eller registrere 

årsagen til langtidsfravær. HRSC sender sygefraværsoversiger ud 

til lederne, så der tidligt kan blive fulgt op på fravær. 

G. Opdateret forretningsorden for FSU til underskrift.  

Peter Wedel Bay modtog nogle få rettelser, som han viderebringer 

til Susanne Kirst, så hun kan opdatere forretningsordenen.  

Ad 4) Til drøftelsen 

a. Opfølgning på underudvalgets arbejde med 

udvælgelsesprocedure og kriterie 

 

Caroline Gjellerod, Jette Bang og Peter B. Andersen fortale, at 

arbejdet havde fungeret godt.  

Jette Bang bemærkede, at det er vigtig, at de, som vælger frivillig 

fratrædelse, undgår karantæne.  

Inge-Lise Damberg svarede, at der er opmærksomhed omkring 

dette.  

Caroline Gjellerod bemærkede, at det havde været et ønske, at der 

ikke stod noget om personlige kompetencer i brevet, men dette var 

ikke muligt at undgå.  

Gitte Korsgaard fortalte, at de som er indstillet til afskedigelse har 

ret til at komme til samtale, hvis der er ledige stillinger andre steder 

på KU.  

Ad 5) Meddelelser  

Jesper Kallestrup fortalte, at der skal orienteres om tilstedeværelse 

og aflysning af undervisning den 8. maj.  

 

Ad 6) Eventuelt 

Der var intet under dette punkt.  

 

 


