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Til stede 

 

A-siden: Jesper Kallestrup (dekan og formand for FSU), Jens Erik 

Mogensen (prodekan), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Anne 

Jensen (institutleder, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), 

Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale 

Studier) 

 

B-siden: Laura Luise Schultz (TR-suppleant, Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab), Malthe Grindsted Ulrik (TR suppleant, Institut for 

Kommunikation), Dorthe Duncker (TR-suppleant, Institut for Nordiske 

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

Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant), Anne Mette Thorhauge (DM-TR 

og FTR), Asgerd Gudiksen (lektor, Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab) 

 

Gæster: Peter Wedel Bay (sekretær for FAMU), Inge-Lise Damberg (HR 

Søndre City), Jan Pedersen (økonomichef), Hans Emborg Bünemann 

(ledelsessekretariatet), Jette Lauridsen (ledelsessekretariatet) 

 



 

SIDE 2 AF 8 Afbud: Gitte Korsgaard (HR-centerchef), Caroline Gjellerod (TAP, AC-

TR), Jette Bang (TAP-HK-TR, økonomimedarbejder fakultetsservice), 

Gunhild Ravn Borggreen (VIP-suppleant, Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab) 

 

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

Ad 2) Orientering fra ledelsen: 

 

a. Økonomi; budget 2020 

Jan Pedersen fortalte, at omprioriteringsbidraget er bortfaldet og 

taxameterløftet er sikret. Det betyder, at KU står med et økonomisk 

råderum på 86 mio. kroner, hvoraf de 62 mio. fordeles mellem 

fakulteterne. Heraf tilfalder 11 mio. kr. humaniora. Denne 

ekstraindtægt vil dække det budgetterede underskud på ca. 10 mio. 

kroner, hvorfor der forventes et 0-resultat i 2020.   

 

EV-bidraget medfører isoleret set en styrkelse af det økonomiske 

råderum. Midlerne fra EV-bidraget disponeres med halvdelen til 

rektors råderum og halvdelen direkte til fakulteterne. Midlerne i 

rektors råderum vil i høj grad tilfalde fakulteterne. Fordelingen sker 

efter drøftelser af, hvilke indsatser der ønskes prioriteret 

fremadrettet. 

 

Angående 2019 oplyste Jan Pedersen, at fakultetets resultat blev et 

overskud på 5 mio. kr. Ud af de 5 mio. kr. vedrører 4 mio. kr. det 

Nationale Center For Fremmedsprog. Fakultetets reelle resultat er 

således et overskud på 1 mio. kr. Fakultetets samlede opsparing er 

dermed ca. 60 mio. kr. primo 2020.  

 

Alexander Safet Memedi spurgte, hvad humaniora forventes at 

vokse med i relation til ekstern virksomhed. Hertil svarede Jan 

Pedersen, at man på humaniora stræber efter at nå 150 mio. årligt, 

men pt har omkring 120 mio. årligt.  

 

Alexander Safet Memedi efterspurgte et overblik over budgettet, 

gerne som bilag forud for næste møde. Jan Pedersen var enig i, at 

det ville give god mening til et kommende FSU møde.   

 

 



 

SIDE 3 AF 8 b. Status for arbejdet med APV-handleplaner 2019 

Peter Wedel Bay informerede om, at der er indkaldt til 

ekstraordinært møde for FAMU og FSU (13. marts), hvor de lokale 

APV-handleplaner skal gennemgås og drøftes. På baggrund af 

denne drøftelse skal det diskuteres, hvorvidt der skal vedtages 

arbejdsmiljøfremmende initiativer på fakultetsniveau. Derudover 

skal drøftelser vedrørende krænkende adfærd og mobning primært 

foregå lokalt.  

 

Jens Erik Mogensen gjorde opmærksom på, at det er FAMU, der 

har ansvaret for dialogen, og at der afholdes fællesmøder mellem 

FAMU og FSU. Peter Wedel Bay sagde, at der vil blive udsendt 

bilag forud for mødet.  

 

c. Status på proces for normaftalen 

Jesper Kallestrup fortalte, at der har været et stormøde, hvor AR 

udtrykte et ønske om at bruge mere tid på normkataloget. Der vil 

komme nogle temadrøftelser i både FSU og AR, men kun af 

timekataloget. Input fra drøftelser skal derefter behandles i FLT, 

hvorefter de bagvedliggende tanker og principper præsenteres på 

institutterne. Det er besluttet, at processen udskydes lidt grundet et 

stort overlap i den involverede personkreds ift. Fakultetets målplan 

2021-2024.   

 

Jens Erik Mogensen tilføjede, at processen er udskudt til efter 

første iteration af målplanen er gennemført. Det bliver således 

omkring uge 11. Der vil komme en opdateret liste snarest muligt.  

 

B-siden har efterfølgende tilføjet, at de fortsat mener, at det ikke 

kun er kataloget, men også principperne, der bør drøftes.  

 

d. Den nye Ferieaftale og revideret Ferievejledning  

Inge-Lise Damberg fortalte, at der ligger to publikationer på 

nyhedssitet fra styrelsen (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen). 

Fælles HR arbejder på en lederpakke, der kan udsendes til 

fakulteterne.  

 

Den nye ferielov træder i kraft 1. september, hvorefter ferie 

opspares løbende. Inden da har alle optjent ferie svarende til 16,6 

dage. De ansatte skal afholde restferie som normalt, men 5 dage 

kan overføres efter aftale med chef. Inge-Lise Damberg gjorde 

opmærksom på, at de særlige feriedage optjenes i kalenderåret til 

afholdelse det følgende år.  



 

SIDE 4 AF 8 Inge-Lise Damberg påpegede, at der kan være udfordringer i 

forhold til samtidighedsferie. Det gælder dog primært 

internationale forskere. Der er i den forbindelse nogle 

overgangsbestemmelser, der mangler at blive afklaret, hvilket kan 

give problemer.  

 

Anne Jensen spurgte, om der er mulighed for at holde 4 ugers 

sommerferie uden at overføre ferie og dermed holde en uges ferie 

på forhånd. Hertil svarede Inge-Lise, at det ikke er muligt at 

”skylde” ferie, før den nye ferielov træder i kraft, men de ansatte 

kan benytte de 5 særlige feriedage. 

 

Afslutningsvist opfordrede Inge-Lise Damberg til at skrive til HR, 

såfremt man har spørgsmål.    

 

Ad 3) Til drøftelse 

 

a. De nye uddannelseslederes opgaver og timer 

Anne Mette Thorhauge fortalte, at TR-kredsen ifm. forhandling af 

tillæg savner et mere overskueligt billede ift. hvilke opgaver hhv. 

uddannelses- og studieledere varetager. Samtidig er der i praksis 

forskel på, hvilke opgaver hhv. uddannelses- og studieleder 

varetager ift. listen (udleveret bilag). Anne Mette Thorhauge ønsker 

en præcisering af, hvilke opgaver en studieleder kan uddelegere til 

en uddannelsesleder.  

 

Jette Lauridsen sagde, at en studieleders rolle er defineret i 

universitetsloven. Fordi en studieleder også er ansat på instituttet 

varetager studielederen også andre opgaver efter almindelig 

delegation. En studieleder kan ikke uddelegere opgaver, det kan 

alene institutlederen.  

 

Jesper Kallestrup tilføjede, at der er stor forskel på opgaveløsning 

og normering på tværs af fakultetet. Opgaveløsning er noget, 

fakultetet ønsker skal ensrettes mere, så der fremover vil være 

mindre lokale forskelle ift. hvilke funktioner, der varetager hvilke 

opgaver.  

 

Anne Mette Thorhauge spurgte, om denne ensretning skal ses som 

et forsøg på at udvide uddannelseslederens rolle og mindske 

studielederens. Hertil svarede Jens Erik Mogensen, at det ikke er 

tilfældet. Det handler i stedet om, at studieledere tidligere har løst 

en del opgaver, der ikke er defineret i loven. De vil fremover kunne 



 

SIDE 5 AF 8 ligge hos viceinstitutleder for uddannelse efter uddelegering fra 

institutleder. Jens Erik Mogensen fortalte yderligere, at der har 

været nedsat en arbejdsgruppe, der havde til formål at finde en 

løsning, der skaber bedre sammenhæng mellem praksis og 

lovgivning, og som samtidig er økonomisk effektiv.  

 

Anne Mette Thorhauge henviste til pkt. 2 under studielederens 

forpligtelser (forslag til kursusudbud og deres bemanding) og 

fortalte, at det i praksis er en opgave, mange uddannelsesledere 

varetager. Laura Luise Schultz sagde, at den praktiske 

tilrettelægning af undervisning ikke er en opgave studielederen kan 

varetage. Det kan være problematisk, at opgaven ligger under en 

funktion, der i praksis ikke har mulighed for at udføre den. Med en 

struktur hvor hver uddannelse ikke har sin egen studieleder, 

udtrykte Laura Luise Schultz bekymring for, at den store opgave 

der i praksis ligger hos uddannelseslederen usynliggøres.  

 

Anne Mette Thorhauge ønskede et afsnit, hvori det er tydeligt, at 

studielederen har det overordnede ansvar med hjælp og støtte fra de 

øvrige funktioner. Det er et problem at forhandle tillæg, når det er 

udtydeligt, hvem der udfører hvilke opgaver. 

 

Jette Lauridsen sagde, at det er en mulighed at ændre 

formuleringer, så listen bliver mere retvisende, mens forhandling af 

timer ligger i et andet regi. Jesper Kallestrup var åben over for at 

tilføje en formulering så længe den nye formulering er 

lovmedholdig. Ift. tid sagde Jesper Kallestrup, at det skal 

forhandles lokalt med institutledere.  

 

Ingolf Thuesen efterspurgte et fleksibelt system og foreslog en 

basisnorm, hvor det er antal studieordninger, der er afgørende og 

ikke antal studerende.  

 

Jesper Kallestrup foreslog, at nogle skulle sætte sig med Jette 

Lauridsen og kigge på en mere retvisende og lovmedholdig 

formulering. Anne Mette Thorhauge og Laura Luise Schultz ønsker 

at deltage. Jens Erik Mogensen sagde, at han gerne deltager, hvis 

der er behov for det. Jette Lauridsen indkalder til mødet.  

 

 

b. Fakultetets målplan 2021-2024  

Jesper Kallestrup indledte med at fortælle, at udgangspunktet er 

den eksisterende plan dog uden afsnit 2.2.1, der efter aftale med 



 

SIDE 6 AF 8 AR er udeladt. Dertil er der et bilag fra AR. Klima og 

bæredygtighed samt it og digitalisering er emner, der er meget 

opmærksomhed omkring. Udgangspunktet har været KUs fire 

overskrifter. Det er tænkt således, at der efter i dag meldes tilbage 

til baglandet, hvorefter FSU mødes igen efter påske.  

 

Jesper Kallestrup fremhævede ift. pkt. 1 (Forskning. Tiltrække, 

udvikle og fastholde videnskabeligt talent), at det er noget HUM 

allerede gør godt, så det handler om at holde niveau.  

 

Dorthe Duncker spurgte med henvisning til side 5 afsnit B 

(Forskningen skal styrkes gennem øget hjemtag af eksterne 

midler), om det er noget, der ville bruges penge på under alle 

omstændigheder. Jesper Kallestrup fortalte, at arbejdet stadig vil 

understøttes og var åben for at ændre formuleringen for at undgå 

forvirring.  

 

Dorthe Duncker spurgte om målplanens status ift. 

normforhandlingerne, og hvorvidt målplanen vil trumfe 

normforhandlinger. Dertil svarede Jesper Kallestrup, at det ikke er 

tænkt sådan.  

 

Anne Mette Thorhauge spurgte, hvorvidt andelen af internationale 

VIP blandt nye rekrutterede skal være en værdi i sig selv, da der er 

en række udfordringer forbundet hermed. Det er diskuteret på et 

tidligere møde, men Anne Mette Thorhauge syntes stadig, at det 

stod lidt uklart. Jesper Kallestrup fortalte, at der var lavet ændringer 

i afsnittet, men overskriften ikke var tilrettet. Hans Emborg 

Bünemann noterede, at kvantificeringen ang. internationaliseringen 

udgår. Malthe Grindsted Ulrik bemærkede, at der ift. 

internationalisering skal tages højde for, at 51% af undervisningen 

skal foregå på dansk.  

 

Ingolf Thuesen bemærkede, at kønsbalance defineres meget 

traditionelt. Hans Emborg Bünemann sagde, at det er ændret til 

kønsbalance efter en tidligere diskussion. Der var bred enighed om, 

at den nuværende formulering var fin. Malthe Grindsted Ulrik 

spurgte hvor mange køn, der er i kønsratiostatistikkerne, da der skal 

være sammenhæng mellem praksis og det, der står i målplanen. 

Hertil svarede Jesper Kallestrup, at der i statistikkerne er m/k.  

 

Malthe Grindsted Ulrik spurgte ind til opprioriteringen af 

danskundervisning med henvisning til pkt. 1.2.4. Jesper Kallestrup 



 

SIDE 7 AF 8 fortalte, at det for nyligt er drøftet i FLT. Jens Erik Mogensen 

tilføjede, at man pt. afventer KU’s sproggruppes anbefalinger. 

Beslutningen forventes truffet i løbet af 2020. Malthe Grindsted 

Ulrik spurgte, om det i målplanen bør indgå, at man følger KU’s 

generelle politikker. Jesper Kallestrup udtrykte enighed og bad 

Hans Emborg Bünemann tilføje det til målplanen.  

 

Angående punkt 2.2 fortalte Jesper Kallestrup, at hans holdning til 

uddannelsessammenlægninger er uændret efter blokaden, da det 

tidligere har været velfungerende på humaniora og kan give god 

mening. Jens Erik Mogensen tilføjede, at sammenlægninger i nogle 

tilfælde er indskrevet i institutternes uddannelsesevalueringer som 

løsning. 

 

Anne Mette Thorhauge udtrykte, med henvisning til afsnit 2.1.1, 

bekymring angående de obligatoriske bredbåndskurser ift., hvordan 

de er fremkommet, og i hvilket omfang de skal eksistere. Jesper 

Kallestrup sagde, at ordet ”obligatorisk” udgår. Titlerne er med 

vilje meget brede, for at de kan rumme alle institutter. Jens Erik 

Mogensen tilføjede, at de nuværende titler er udlagt som tentative 

forslag og han er åben over for, at det lægges ud til fagmiljøerne.  

 

Anne Mette Thorhauge spurgte ind til adskillelsen af studie- og 

karrierevejledning. Jens Erik Mogensen var enig i at droppe denne 

adskillelse, da de to ting foregår i nært samarbejde. Den nuværende 

organisering lokalt på institutterne fastholdes, hvorfor dette punkt 

udgår.  

 

Asgerd Gudiksen spurgte om ønsket om at forøge holdstørrelsen 

betyder, at man vil satse mere på forelæsninger. Hertil svarede 

Jesper Kallestrup bekræftende. Jens Erik Mogensen tilføjede, at der 

ved at satse mere på forelæsninger er nogle pædagogiske 

udfordringer. TEACH får til opgave proaktivt at udvikle 

forelæsningsformater. Jesper Kallestrup fremhævede, at en af 

tankerne bag ønsket om større hold er at frigøre forskningstid.  

 

Anne Mette Thorhauge spurgte ind til, hvorvidt en forøgelse af 

holdstørrelser skulle ses som en spareøvelse. Samtidig påpegede 

hun, at der er et strukturelt problem i på den ene side at have store 

forelæsninger og på den anden side at have løbende monitorering af 

den enkelte studerende.  

 

Jesper Kallestrup fortalte, at monitorering mere handler om at være 



 

SIDE 8 AF 8 proaktive ift. studerendes studieaktivitet, og dermed skal ses som 

en måde at forholde sig til problemer med frafald. Ordet 

”monitorering” fjernes efter aftale med de studerende.  

 

Jens Erik Mogensen sagde, at forøgelsen af holdstørrelser, som det 

står beskrevet i målplanen, ikke skal ses som en spareøvelse, men 

som et forsøg på at tiltrække studerende og synliggøre, hvad 

humaniora kan bidrage med i en aktuel kontekst.  

 

Malthe Grindsted Ulrik udtrykte et ønske om åbenhed ift. 

processen samt de bagvedliggende tanker. Dorthe Duncker 

supplerede med et ønske om klarhed ift. dekanatets rolle i 

processen. Hertil svarede Jesper Kallestrup, at dekanatet lytter, men 

samtidig også har en holdning samt den endelige 

beslutningskompetence.   

 

Anne Jensen spurgte ind til forholdet mellem fakultets og 

institutternes målplaner. Hans Emborg Bünemann forklarede, at de 

til dels foregår samtidigt. Det er frivilligt om institutterne ønsker at 

foretage ændringer. Institutternes endelige målplaner indgår inden 

fakultetets målplan færdiggøres. Samtidig gør Hans Emborg 

Bünemann opmærksom på, at målplanen skal ses som et 

dialogredskab mellem forskellige niveauer, og at det er en løbende 

proces.  

 

Ad 4) Meddelelser 

B-siden informerede om, at Caroline Gjellerod er valgt som 

næstformand for udvalget.  

 

Ad 5) Eventuelt 

Intet under eventuelt.  

 

 

Mødet sluttede kl. 12.00.   


