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Forum FSU  

Møde afholdt 24. april 2020 klokken 10-12  

Sted Zoom  

Referent Kathrine Asmussen Forsting   

Til stede 

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

(prodekan), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Gitte Korsgaard 

(HR-centerchef, HR Søndre City), Anne Jensen (institutleder, Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) 

B-siden: Caroline Gjellerod (AC-TAP-TR, næstformand for FSU), 

Alexander Safet Memedi (AC-TAP-TR), Jette Bang (TAK-HK-TR, 

økonomimedarbejder, fakultetsservice), Dorthe Duncker (TR-suppleant, 

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Anne Mette Thorhauge 

(DM-TR og FTR), Asgerd Gudiksen (TR, lektor, Institut for Nordiske 

Studier og Sprogvidenskab), Brian Arly Jacobsen (TR-suppleant, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier) 

Afbud: Jesper Nielsen (TAK-HK-TR suppleant), Malthe Grindsted Ulrik 

(TR-suppleant, Institut for Kommunikation), Sara Gram-Hanssen (AC-

TAP-suppleant), Laura Luise Schultz (TR-suppleant, Institut for Kunst- og 

Kulturvidenskab), Gunhild Ravn Borggreen (VIP-suppleant, Institut for 

Kunst- og Kulturvidenskab) 



 

SIDE 2 AF 9 Gæster: Inge-Lise Damberg (HR Søndre City), Corinn Sandhoff Pedersen 

(HR Søndre City), Hans Emborg Bünemann (ledelsessekratariatet), Jan 

Pedersen (økonomichef)  

Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Covid-19: status på den nuværende situation v. Jesper 

Kallestrup og Jens Erik Mogensen 

Jesper Kallestrup indledte med at takke medarbejderne for den 

imponerende indsats og understregede, at der ikke fra ledelsen er 

forventninger om særlige præstationer i disse tider.  

 

Jesper Kallestrup fortalte, at det er uklart, hvornår campus åbner 

igen, da KU afventer en udmelding fra regeringen. Det er muligt at 

hente ting fra sit kontor. Der er givet mulighed for at få udleveret 

fysisk materiale på pdf med det formål at understøtte undervisning, 

eksamen og tilsvarende. Tilbuddet gælder en meget snæver 

målgruppe og er til dem, der ellers ikke kan fortsætte deres arbejde.  

 

Jens Erik Mogensen sagde indledningsvist, at det er et imponerende 

arbejde, der ydes af både TAP, VIP og de studerende.  

 

Jens Erik Mogensen fortalte, at undervisning og eksamen foregår 

digitalt frem til 30. juni. Muligvis bliver reeksamen i august også 

digital. Processen omkring reeksamen i august skal diskuteres på et 

KUUR-møde. Jens Erik Mogensen udtrykte bekymring for, at 

studienævnene skal afgøre, om de ønsker digital reeksamen, da det 

kan føre til uklarhed for de studerende og administrativt arbejde, 

hvis studienævnene gør tingene på hver deres måde. Den endelige 

beslutning forventes truffet i næste uge. 

 

Jens Erik Mogensen sagde, at det overordnet går rigtig godt med 

online undervisning. Det går bedst, der hvor VIP laver interaktive 

forløb, mens det går mindre godt, der hvor VIP lægger powerpoints 

og noter op. Der skal evalueres på, hvordan den digitale 

undervisning er gået. Der skal i den forbindelse tages hensyn til, at 

der ikke har været systematisk kompetenceudvikling af 

medarbejderes digitale kompetencer. Hvordan opgaven med 

evaluering løftes skal diskuteres på et KUUR-møde i næste uge.  

 



 

SIDE 3 AF 9 Jens Erik Mogensen fortalte vedrørende specialefrister, at alle 

studienævn har besluttet at give standardforlængelser til 30. juni. 

De fleste studienævn har givet den samme forlængelse til dem med 

skæve afleveringsfrister. Dem med skæve frister, der ikke har fået 

standardforlængelse kan individuelt søge om forlængelse. 

Bedømmelsesfristerne er udsat til den 31. august. Dekanatet og de 

studerende er glade for forlængelserne.  

 

Jens Erik Mogensen fortalte, at der har været problemer med at 

tilgå materiale på Mediastream, men der er nu dispenseret, så de 

fleste medier i en overgangsperiode kan tilgås hjemmefra. Det er de 

små sejre som denne, der gør, at de studerende og ansatte kan 

behandles bedst muligt i en meget vanskelig situation.  

 

Jens Erik Mogensen udtrykte bekymring for, at der er færre 

studerende, der deltager i online aktiviteter. Trivsel fyldte meget på 

stormødet med studienævnene og HUM-rådet. Der er fokus på at 

forsøge at få denne gruppe til at deltage igen, og alle ideer er 

velkomne.  

 

Jens Erik Mogensen fortalte i forhold til de ph.d.-studerende, at det 

skal afdækkes, hvordan de er påvirket af forholdene. Nogle kan 

være meget hårdt ramt, mens andre kan arbejde fint under de 

nuværende forhold. Efterfølgende skal det undersøges, hvad man 

kan gøre for at hjælpe dem, der er hårdest ramt af situationen. Det 

kan eksempelvis være at forlænge indskrivningsperioden. En 

forlængelse af ansættelsesperioden er mere besværligt, da der ikke 

er hjemmel til det, ligesom der også er nogle økonomiske 

overvejelser forbundet hermed. Jesper Kallestrup supplerede og 

fortalte, at det er et komplekst indtryk, hvor nogle ph.d.-studerende 

er særligt udsatte, mens andre ikke mærker den store forskel. Det 

gør det svært at lægge den rigtige linje, hvorfor nogle ting skal 

afklares først.  

 

b. Ophavsret i forbindelse med digital undervisning 

Jesper Kallestrup fortalte, at det var et emne, der blev drøftet ved 

seneste HSU-møde. Juristerne i U&S er ved at undersøge det 

juridiske i forhold til ophavsrettigheden og vil vende tilbage. 

Angående det ledelsesmæssige og moralske har KU den holdning, 

at online materialer tilhører underviseren selv, mens det i forhold til 

brugsretten kan være anderledes.  

 



 

SIDE 4 AF 9 Anne Mette Thorhauge pointerede, at folk har udviklet online 

materialer under voldsomt pres, der måske ikke lever op til deres 

vanlige faglige standard. Bekymringen er, at ledelsen kan finde på 

at sige, at det er materiale, der nu er udviklet, fremover skal indgå 

på almindelig vis. Anne Mette Thorhauge efterspurgte en 

principmæssig beslutning fra ledelsen om, at de ikke agter at gøre 

brug af deres brugsret til materialet. Hvis der skal udvikles 

materiale til online undervisning, skal det udvikles under andre 

forhold end disse, og medarbejderne skal være klædt bedre på.  

 

Jesper Kallestrup udtrykte forståelse for Anne Mette Thorhauges 

bekymring og fortalte, at de ikke agter at bruge materiale skabt 

under disse ekstreme forhold uden videre fremover. Materiale skal 

udvikles under ordentlige forhold. Jens Erik Mogensen oplyste, at 

der er modtaget en bevilling på 4,5 millioner kroner fra ministeriet 

til kompetenceudvikling af medarbejdernes digitale kompetencer. 

Det er planen at starte med de store gymnasiefag.  

 

Anne Jensen mente snarere, at der er behov for en udmelding end 

en ledelsesmæssig beslutning. Hun havde ikke hørt om denne 

bekymring på NorS. Undervisere skal have lov til at genbruge 

noget af det, de har udviklet, hvis de synes, det giver mening. Anne 

Jensen opfordrede til, at man kan søge inspiration hos Dansk 

Universitetspædagogisk Netværk, hvilket er gratis.  

 

Caroline Gjellerod supplerede og sagde, at det er en reel bekymring 

blandt medarbejdere at blive påduttet noget, man ikke har lyst til. 

Hun efterspurgte også en generel udmelding.  

 

Jesper Kallestrup sagde, at han vil gå videre med bekymringen i 

ledelsen og melde noget ud snarest. Jens Erik Mogensen supplerede 

og sagde, at digitalisering af undervisning er et af KU’s strategiske 

satsningsområder. Der er nedsat en gruppe med en VIP-

repræsentant fra hvert institut. Der kommer et systematisk tilbud til 

VIP om at udvikle sig, så ingen bliver overladt til sig selv eller bedt 

om at gøre noget, de ikke har forudsætninger for.  

 

c. Økonomi v. Jan Pedersen  

Jan Pedersen fortalte, at HUM som følge af KU’s afsætning til 

dækning af det forventede bortfald af T1-forhøjelsen samt at 

omprioriteringsbidraget forsvandt fik tilført 11 mio kroner. Det gør, 

at HUM står til et underskud på ca. 4 mio kroner. De 4 mio kroner 



 

SIDE 5 AF 9 hidrører fra NFC. Det giver således et 0-resultat for HUM isoleret 

set.  

Jan Pedersen pointerede, at der i dette resultat ikke i nævneværdig 

grad er indregnet effekter af Corona-situationen. Der er igangsat en 

analyse på KU af, hvad Corona koster. Umiddelbart mener Jan 

Pedersen ikke, at Corona kommer til at påvirke bundlinjen særlig 

meget i 2020 på HUM. Der er merudgifter, men også besvarelser. 

Der er udgifter og indtægter, der vil flytte sig fra 2020 til 2021. Det 

er svært lige nu at sige, hvordan det kan påvirke 2021-2022.   

 

Kristian Boye Petersen spurgte, om det er korrekt, at HUM ikke 

længere behøver kassekredit. Jan Pedersen sagde, at dette var 

korrekt.  

 

Caroline Gjellerod efterspurgte et standarddokument med 

ordforklaring til denne type bilag. Anne Jensen bakkede op. Jens 

Erik Mogensen foreslog at lave en lille ordbog. Hertil svarede Jan 

Pedersen, at der til EV-delen allerede er et dokument med 

ordforklaring. Jan Pedersen vil dele dette dokument med udvalget. 

(Efterskrift: Jan Pedersen har efterfølgende vurderet, at 

dokumentet ikke dækker FSU’s behov, hvorfor det ikke 

fremsendes).  

 

Jan Pedersen fortalte, at målplansarbejdet er udskudt, hvilket gør at 

budgetnotatet er foreløbigt og vil blive justeret i forhold til det 

videre arbejde med målplanen.   

 

Anne Mette Thorhauge sagde, at det er betryggende, at HUM ikke 

befinder sig i økonomisk frit fald, men pointerede at 

timeregnskabet nok ser anderledes ud. Hun spurgte, om det er 

muligt at trække på opsparingen, hvis der kommer uforudsete 

omkostninger, eksempelvis fordi der ikke publiceres i samme 

omfang. Jan Pedersen svarede, at det kræver tilladelse, men hvis 

der grundet Corona skulle blive brug for det, bliver det formentlig 

ikke et problem at få lov til. Dog fremhævede Jan Pedersen, at det 

er bekymrende, hvad Corona koster SUND og SCIENCE, da vi 

potentielt kan blive pålagt at hjælpe.  

 

Anne Jensen udtrykte bekymring for, hvad det økonomisk kan 

betyde, hvis der publiceres mindre. Jan Pedersen svarede, at 

publicering primært betyder noget, når midler skal fordeles mellem 

universiteter. Eftersom alle universiteter i Danmark står i samme 

situation mente Jan Pedersen ikke, det vil få særlig betydning i 



 

SIDE 6 AF 9 forhold til økonomien. Ingolf Thuesen sagde, at han forventer at 

publiceringstallene generelt bliver lavere.  

 

Caroline Gjellerod spurgte ind til, hvad et faldende STÅ kan 

betyde. Hertil svarede Jan Pedersen, at hvis eksamensaktiviteten 

opretholdes over årene, vil vi få det samme i STÅ bare fordelt over 

en længere periode, mens frafald vil føre til tabt STÅ.  

 

Kristian Boye Petersen pointerede, at det kan være et meget 

relevant tidspunkt at bringe KU’s egenkapital i spil.  

 

d. Implementering af de nye, KU-fælles kriterier for VIP-

meritering 

Jesper Kallestrup fortalte, at der efter en lang og inddragende 

proces er vedtaget nye kriterier for VIP-meritering, der nu skal 

implementeres i MUS, bedømmelser, stillingsopslag samt 

ansættelsesprocesser. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

Jesper Kallestrup, Tina Lupton og 2 VIP repræsentanter fra AR. 

Implementeringen skal ske senest 1. august og understøttes af HR.  

 

Caroline Gjellerod savnede nogle bilag til punktet og efterspurgte 

det på et kommende møde. Jesper Kallestrup fortalte, at der findes 

bilag, og at det kan være et punkt på et kommende møde. Gitte 

Korsgaard foreslog, at Rikke Dall fra HR deltager på mødet og 

fortæller mere om processen.  

 

e. Implementering af den nye stillingsstruktur 

Inge Lise Damberg fortalt, at der med den nye stillingsstruktur er 

indført skærpede krav. Der er indført en stillingstype som 

studieadjunkt, mens professor MSO bortfalder. Der er desuden 

indført en mulighed for at ansætte lektorer på prøve i 2 år, hvis de 

ikke har de nødvendige undervisningskompetencer. Centralt fra KU 

er der et forfremmelsesprogram, så lektorer kan forfremmes til 

professorer, hvilket forventes at blive udfoldet til efteråret.  

 

Angående eksterne lektorer fortalte Inge Lise Damberg, at der er 

nye krav: relevant praksiserfaring på højt niveau eller anden 

universitær hovedansættelse. Disse krav giver HUM en særlig 

udfordring, som HR er opmærksomme på. Der er opslag oppe til 

efterårets undervisning. Inge Lise Damberg og Corinn Sandhoff 

Pedersen indkalder til møder med relevante parter om disse. 

 



 

SIDE 7 AF 9 Om studieadjunkter fortalte Inge Lise Damberg, at der er givet en 

udvidelse, så alle kan ansætte studieadjunkter. LT støtter op om 

brug af studieadjunkter i begrænset omfang. Stillingstypen kan kun 

bruges til praksisbetonede fag og grundlæggende fag, hvor 

undervisning ikke beror på ny forskning. HR afventer 

fortolkningsbidrag til dette. 

Anne Mette Thorhauge fortalte, at den nye stillingsstruktur optager 

VIP meget. Hun udtrykte behov for retningslinjer i forhold til, 

hvordan det håndteres, at der er mange professorable lektorer. Det 

er et arbejde VIP gerne vil inddrages i. Derudover udtrykte Anne 

Mette Thorhauge en bekymring for brugen af studieadjunkter, da 

de er billigere og kan lede til a og b hold. Jesper Kallestrup 

svarede, at det ikke er tiltænkt at indplacere folk, der ellers skulle 

være lektorer som studieadjunkter eller studielektorer. Til gengæld 

kan det for eksterne lektorer være en forbedring at blive indplaceret 

som studieadjunkt eller studielektorer. Jesper Kallestrup fortalte, at 

der er mange professorable lektorer på HUM, men det er et 

ressourcetungt program at blive professor. Det er et emne, der 

løbende bliver taget op i ledelsen, og det kunne være et emne til et 

kommende møde.  

 

Anne Jensen sagde, at hun fandt det svært at fortolke 

”grundlæggende fag, hvor det faglige indhold ikke beror på ny 

forskning”. Inge Lise Damberg sagde, at det er noget af det, HR vil 

spørge styrelsen om, da det er dem, der har definitionsretten.  

 

Ingolf Thuesen fortalte, at de på ToRS har omlagt undervisning til i 

højere grad at bruge fastansatte, hvilket har forbedret arbejds- og 

studiemiljø. Han sagde, at man kan overveje om DVIP-ansættelser 

kan konverteres til fastansættelser. Afslutningsvist udtrykte Ingolf 

Thuesen et ønske om, at man ikke taler om a og b hold, da alle er 

en lige vigtig del af VIP-gruppen. Anne Jensen så også gerne, at 

der ikke tales om a og b hold.  

 

f. Status på målplansarbejdet v. Hans Emborg Bünemann 

Hans Emborg Bünemann sagde, at alle FSU’s kommentarer er 

medtaget i 1. runde. 2. runde begynder den 7. maj, hvor den 

reviderede målplan udsendes. Deadline for input i 2. runde er 18. 

maj. Efter 2. runde kigger FLT og skrivegruppen på de input, de 

har modtaget. Herefter gøres målplanen offentlig tilgængelig og 

sendes til rektoratet. Herefter skal institutterne udarbejde 

handleplaner. (Efterskrift: Det er efter mødet besluttet, at 



 

SIDE 8 AF 9 institutterne skal indlevere handleplaner for 2021 til 

ledelsessekretariatet den 17. august 2020.).     

 

 

g. Status på normarbejdet 

Jesper Kallestrup fortalte, at der er lavet en ny procesplan, der 

involverer FSU og Akademisk Råd. Jesper Kallestrup har holdt 

møde med Anne Mette Thorhauge og Dorthe Duncker i forhold til 

høringssvar. Den nye procesplan kommunikeres ud snarest.  

 

Anne Mette Thorhauge pointerede, at formålet med at gennemgå 

høringssvarene har været at identificere relevante punkter til 

forhandlingen, som finder sted i juni. Der var lidt forvirring efter 

forrige møde, men Anne Mette Thorhauge understregede, at der 

allerede er kommenteret på de grundlæggende principper.  

 

Ad 3)  Til drøftelse  

a. Opmærksomhedspunkter fra udvalgets medlemmer i 

forbindelse med den nuværende situation 

Caroline Gjellerod understregede vigtigheden af at kommunikere, 

at det er en særlig situation, og at der ikke er forventninger om, at 

medarbejdere præsterer som normalt. Der er ved at opstå en 

træthed, fordi det er rigtig hårdt både psykisk og fysisk. FSU kan 

ikke gøre så meget, men det er vigtigt at forventningsafstemme. 

Jesper Kallestrup sagde, at han ligeledes oplever en stigende 

træthed og fremhævede, at institutlederne gør et godt stykke 

arbejde i forhold til at forventningsafstemme. Ingolf Thuesen 

stemte i og fortalte, at han nu er interesseret i forskningen, der 

ellers har været skubbet lidt i baggrunden. På ToRS inviteres alle 

forskere til et kort møde.  

 

Anne Mette Thorhauge understregede vigtigheden af at være 

opmærksomme på den mentale sundhed. Ledelsen har været gode 

til at italesætte det, men ledelsen kan måske overveje, om der er 

andre måder at påskønne den ekstraordinære indsats, der er ydet og 

stadig ydes. Desuden bør man overveje, hvordan medarbejdere 

lettest muligt kan få afholdt deres sommerferie.  

 

Jette Bang udtrykte en bekymring for, om der kan ligge 

arbejdsbunker rundt omkring, som den lokale leder måske ikke har 

overblik over. Det er desuden vigtigt, at der sikres kontakt til alle, 

så ingen sidder alene med problemer og bekymringer. Jette Bang 

spurgte på baggrund af henvendelser hun har modtaget, om det i 



 

SIDE 9 AF 9 særlige tilfælde er muligt at arbejde på campus. Hertil svarede 

Jesper Kallestrup, at det ikke er en mulighed.  

 

Caroline Gjellerod udtrykte sig positivt om Ingolfs tiltag med at 

invitere til korte statusmøder og pointerede, at det også er vigtigt på 

TAP-siden. Det vil være godt med en systematisk opfølgning på, 

hvordan det går. Hertil kommenterede Kristian Boye Petersen, at 

det er hans indtryk, at der er god kontakt og dialog.  

 

Anne Jensen fortalte, at hun oplever at have meget kontakt med 

sine medarbejdere og opfordrer dem til at henvende sig. Der 

afholdes på NorS mange MUS. Anne Jensen pointerede, at de 

faggrupper der i forvejen ikke har meget kollegaskab har det 

sværere, og det er noget, man skal være opmærksom på.  

 

Jens Erik Mogensen supplerede og fortalte, at ledere i U&S har 

systematisk kontakt med alle medarbejdere. Det samme gælder Det 

Nationale Sprogcenter og TEACH.  

 

Anne Mette Thorhauge sagde, at medarbejdere kan være 

bekymrede for, at problemer individualiseres. Der kan være et 

behov for, at problemer ses som kollektive og løses kollektivt. 

Desuden kan det være svært at komme i kontakt med de 

studerende, og det er Anne Mette Thorhauges oplevelse, at dem der 

henvender sig er dem, der har styr på det. Det kan være svært at 

sikre sig, at alle er med og okay. Jesper Kallestrup sagde, at der er 

opmærksomhed på problematikken med studerende, der falder ud.  

 

Ad 4)  Meddelelser 

 Ingen meddelelser. 

 

Ad 5)  Eventuelt 

 Intet under eventuelt.   

 

Mødet sluttede klokken 12.00.  

 

 


