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Fakultetets SamarbejdsUdvalg  

M Ø D E R E F E R A T  29. MAJ 2020 

Forum FSU  

Møde afholdt 29. maj 2020 klokken 10  

Sted Online via Zoom  

Referent Kathrine Asmussen Forsting  

Til stede 

A-siden: Jesper Kallestrup (dekan, 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), 

Inge-Lise Damberg (sektionsleder, HR Søndre City) 

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

Mette Thorhauge (DM-TR og FTR), Asgerd Gudiksen (TR, lektor, Institut 

for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Alexander Safet Memedi (AC-

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

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

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

Studier og Sprogvidenskab) 

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

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

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

Kulturvidenskab), Gitte Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City) 

Gæster: Hans Emborg Bünemann (ledelsessekretariatet) 



 

SIDE 2 AF 8 Dagsorden 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 2)  Orientering fra ledelsen  

a) Genåbning af universitetet v. Jesper Kallestrup, Jens Erik 

Mogensen og Kristian Boye Petersen 

Jesper Kallestrup fortalte indledningsvist, at regeringen har udvidet 

fase 2, hvilket har givet mulighed for at indmelde et antal ansatte, 

der i forhold til forskning kræver tilstedeværelse. HUM har indmeldt 

160 VIP og 20 TAP. Der blev ved udvidelsen også givet mulighed 

for at afvikle eksamen fysisk. Af hensyn til planlægningen og de 

studerende holder man fast i den nye plan for eksamensafvikling 

med online eksamen. Denne linje er fulgt på tværs af fakulteter.  

 

Kristian Boye Petersen meddelte, at der nu er så mange på fakultetet, 

at man ikke længere fører log over det. Hvem der er på campus 

hvornår lægges mere over til institutledere og ledere de forskellige 

steder, og der er tillid til, at de kan administrere det. Der er også 

kommet spørgsmål til, om feltarbejde i udlandet bliver muligt, når 

der åbnes mere op tjenesterejser. Der afventer KU en udmelding fra 

Udenrigsministeriet, og derefter vil Fælles HR komme med nogle 

retningslinjer. Der er dialog med KUB om muligheden for at åbne 

institutbiblioteker, da det er et stort ønske fra VIP og de studerende. 

Afslutningsvist fortalte Kristian Boye Petersen, at der er nedsat en 

styregruppe, der har fokus på, hvordan campus kan åbne og 

overholde de restriktioner, der måtte være.  

 

Jesper Kallestrup fortalte, at der i de indmeldte VIP har været særligt 

fokus på sårbare ph.d.-studerende, postdoc’er samt vejledere. Jens 

Erik Mogensen supplerede og sagde, at de er ved at lave en 

afdækning af ph.d.-området. Der er kommet 110 svar, hvoraf ca. 20 

% har en særlig udfordring, hvilket til sammen svarer til ét Ph.d.-

stipendium. Det er ikke umiddelbart et problem at få det dækket. Det 

skal behandles i Ph.d.-udvalget. Der kommer en generel udmelding, 

efter det har været diskuteret på FLT tirsdag næste uge (2. juni 

2020).  

 

Angående de studerende fortalte Jens Erik Mogensen, at der er 

nedsat en styregruppe bestående af ham selv, Anne Holmen og 

Mette Elting. Først handler det om en afdækning af lokalesituationen 

og IT-infrastrukturen samt planlagte holdstørrelser. Nørregade 

sender et rammesættende notat i løbet af juni om undervisning i 



 

SIDE 3 AF 8 efteråret. Efterårets undervisning bliver nok blended learning. 

Studienævn inddrages, når det er relevant, og de skal forberede sig 

på hurtig behandling. Målet er at have en plan klar 1. juli.  

 

Anne Jensen sagde, at der på et møde mellem FSU og AR i sidste 

uge blev sagt, at der skal ligge en fælles beslutning fra KU, inden der 

meldes noget ud til Ph.d.-studerende. Hun spurgte ind til Jens Erik 

Mogensens udmelding om, at det blot skulle behandles i Ph.d.-

udvalget. Hertil svarede Jens Erik Mogensen, at man afventer en 

fælles beslutning fra KU. Det er KUFIR, der sender rammerne ud. 

Umiddelbart harmonerer disse rammer fuldstændig med HUM’s. 

Jesper Kallestrup fortalte, at HUM var de første på KU til at 

igangsætte denne proces, hvorfor HUM har været med til at præge 

processen meget.  

 

Anne Mette Thorhauge sagde, at folk er meget usikre og efterspørger 

flere udmeldinger. Der er et ønske om information om, hvordan 

undervisningen vil forløbe til efteråret, selvom udmeldingen vil være 

præget af usikkerhed. Jens Erik Mogensen svarede, at de godt kan 

lave en udmelding, men det er meget begrænset, hvad der kan 

meldes ud på nuværende. Jesper Kallestrup sagde i forlængelse 

heraf, at det er svært at planlægge før Nørregade udsender 

rammerne. De kan skitsere en tidsplan og sende ud, så der bliver 

mere klarhed over processen, og hvornår folk kan forvente ny 

information. Kristian Boye Petersen sagde afslutningsvist, at 

planlægningen beror på den viden, der er tilgængelig nu, men tiden 

op til Kr. Himmelfart viste, hvor hurtigt ting kan ændre sig.  

 

b) Normforhandlinger v. Jesper Kallestrup 

Jesper Kallestrup indledte og sagde, at han, Dorthe Duncker og 

Anne Mette Thorhauge havde haft en god dialog og gennemgået 

høringssvarene på et møde. Høringsprocessen er nu afsluttet, og 

forhandlingsfasen kan påbegyndes. I denne fase vil Kirsten Busch 

Nielsen som ny dekan overtage. Målet er at lande en aftale inden 

sommerferien.  

 

Anne Mette Thorhauge genkendte ikke Jesper Kallestrups 

udlægning. Der knyttede sig en proces til kataloget, hvor temamødet 

mellem AR og FSU kun var ét element. Derfor er det nok mere 

realistisk at færdiggøre aftalen i august. Hertil sagde Jesper 

Kallestrup, at hans udlægning følger procesplanen, som alle parter 

har underskrevet, hvoraf det fremgår at høring af diverse fora er 



 

SIDE 4 AF 8 overstået. Mødet mellem AR og FSU var et udestående, da det var 

udskudt grundet Corona.  

 

Anne Mette Thorhauge sagde, med henvisning til procesplanen fra 

den 10. marts, at der stadig er nogle udeståender. Temamødet 

mellem FSU og AR lå forud for en mere konkret diskussion af 

normkataloget. Dorthe Duncker stemte i og sagde, at der i den 

seneste version af procesplanen indgik to møder mellem FSU og 

AR, hvoraf det ene nu var afholdt. Derudover resterer præsentation 

på institutterne. Ydermere fremhævede Dorte Duncker, at de ikke 

kan tage fuldstændig stilling til alle punkterne i normkataloget, så 

længe der ikke er en afklaring på 50/50. 

 

Jesper Kallestrup sagde, at de præsentationsrunder der skulle have 

været på institutterne grundet Corona ikke kunne gennemføres. Han 

foreslog, at parterne i næste uge drøfter med Kirsten Busch Nielsen, 

hvordan det endelige forløb skal være. Dorthe Duncker sagde, at det 

er forståeligt at præsentationerne på institutterne ikke har kunne lade 

sig gøre men understregede samtidig, at processen stadig skal følges. 

Jesper Kallestrup udtrykte bekymring for at tiden går og sagde, at 

den fremtidige proces må tages med Kirsten Busch Nielsen.  

 

Dorthe Duncker sagde, at aftalen skal træde i kraft 1. februar. Anne 

Jensen sagde i relation hertil, at aftalen ifølge studieledere bør træde 

i kraft 1. januar. 

 

Anne Jensen spurgte, om det er nødvendigt at præsentere 

normkataloget på institutterne, da det er behandlet ad flere omgange. 

Hertil svarede Anne Mette Thorhauge, at hun oplever stor interesse 

for en runde på institutterne. Folk er bange for, at der bliver besluttet 

noget bag ryggen på dem. Der er ikke klarhed nok om kataloget til at 

kunne påbegynde forhandlingen.  

 

Jesper Kallestrup sagde, at der har været lange høringsrunder i alle 

fora på fakultetet. Desuden kan medarbejdere føde ind igennem 

deres TR. Anne Mette Thorhauge understregede, at folk ønsker at 

blive hørt og var uforstående over diskussionen, når der ligger en 

proces for forløbet. Der var enighed mellem parterne om, at det pt. 

ikke giver mening med en møderunde på institutterne.  

 

Anne Jensen sagde, at hun gerne så en snarlig afslutning på 

forhandlingerne, og det er hendes indtryk, at medarbejderne deler 

denne holdning. Anne Mette Thorhauge mente, at alle gerne så en 



 

SIDE 5 AF 8 snarlig afslutning, men det betyder ikke, at medarbejderne ikke vil 

involveres og høres.  

 

Caroline sagde, at det af diskussion fremgik, at parterne havde 

forskellige opfattelser af, hvad der skete på temamødet med AR samt 

hvad der nu skal ske. Hun opfordrede til at holde et møde med 

Kirsten og klarlægge den fremtidige proces. Anne Mette Thorhauge 

og Jesper Kallestrup var enige i, at et møde med Kirsten Busch 

Nielsen må være næste skridt.  

 

 

Ad 3)  Til drøftelse 

a) Målplan 2021-2024 og handleplaner for 2021 v. Hans Emborg 

Bünemann  

Hans Emborg Bünemann fortalte, at skrivegruppen har knoklet og 

fået færdiggjort en målplan, der har været i høring to gange. I næste 

uge sendes den til rektor, og den 22. juni er der møde med rektoratet 

om målplanen.  

 

Indholdsmæssigt fortalte Hans Emborg Bünemann, at en stor 

ændring ses i afsnit to, hvor det gamle afsnit blev fjernet og erstattet 

med versionen udarbejdet af AR. Derudover er der tilføjet nogle ting 

om eksempelvis klima og miljø, der har fået en humanistisk vinkel. I 

forhold til rekrutteringen af internationale VIP er formuleringen 

ændret fra, at man ønsker at øge andelen af internationale VIP til, at 

man ønsker at rekruttere de bedste. Der er desuden beskrevet en 

ekstra indsats for at udlændinge bliver gode nok til dansk til at kunne 

varetage administrative opgaver. Studerende har efterspurgt 

engelskkurser til danske VIP, hvilket også indgår i målplanen. 

Stress, mistrivsel, karrieremuligheder og arbejdsmiljø er også 

inddraget i den nye målplan.  

 

Hans Emborg Bünemann sagde afslutningsvist, at den sidste melding 

fra FSU omhandlede kompetenceudvikling inden for det digitale 

område. Det er nævnt, men fylder ikke særlig meget. Det skyldes, at 

planen skal handle om det nye, der ikke allerede bliver gjort.  

 

Anne Mette Thorhauge takkede skrivegruppen for det flotte stykke 

arbejde og sagde, at det havde været rart at få den nye målplan 

tilsendt lidt tidligere forud for mødet. Hans Emborg Bünemann 

udtrykte forståelse for dette, men da planen først lige er færdiggjort, 

har det ikke været muligt i denne omgang.  

 



 

SIDE 6 AF 8 Hans Emborg Bünemann fortalte, at når planen forhåbentlig 

godkendes på mødet den 22. juni, kan det videre arbejde 

påbegyndes. Der er lagt en plan for handleplanerne, som er et 

arbejde, der primært foregår på institutterne. Institutterne har 

deadline for indlevering den 17. august, hvorefter fakultetet laver en 

samlet handleplan. I oktober forventes det hele godkendt af rektor.  

 

Caroline Gjellerod spurgte institutlederne, om det er realistisk at nå 

at lave handleplaner inden den 17. august. Desuden opfordrede hun 

til at lade sig inspirere af målplansforløbet. Ingolf Thuesen sagde, at 

de kan bruge noget, de allerede har, så det ikke er et stor arbejde fra 

bunden. Det er ikke meget tid, men som han forstod det, ville rektor 

ikke tillade yderligere forsinkelser. Anne Jensen fortalte, at de på 

NoRs havde berørt det på et møde med SU og AMU, og hun håber, 

de kan være færdige inden sommerferien. Det handler om at gøre det 

så godt som muligt nu, og så må der justeres til næste år.  

 

Hans Emborg Bünemann påpegede, at planen for hvornår der skulle 

laves handleplaner er fra april. Kristian Boye Petersen sagde i den 

forbindelse, at udkast til handleplaner for de flestes vedkommende er 

ret klar.  

 

Jesper Kallestrup foreslog, at FSU snarest drøfter et årshjul med 

Kirsten Busch Nielsen og henviste til de slides og plancher, der blev 

lavet på seminaret i efteråret. Kristian Boye Petersen supplerede 

med, at i takt med at den nye budgetmodel udfoldes skal FSU 

inddrages. Caroline Gjellerod var enig i, at et årshjul for FSU skal 

diskuteres men påpegede, at der er en del nye medlemmer i FSU, der 

ikke deltog ved seminaret. Hun foreslog, at der planlægges et nyt 

seminar. Jesper Kallestrup og Kristian Boye Petersen var enige i, at 

det var en god idé at planlægge et seminar, når vi er tilbage.  

 

Afslutningsvist takkede Jesper Kallestrup Hans Emborg Bünemann 

for den fænomenalt flotte indsats, han har ydet i forbindelse med 

hele målplansprocessen.  

 

b) Opmærksomhedspunkter fra udvalgets medlemmer i 

forbindelse med genåbning af universitetet  

Caroline Gjellerod udtrykte et ønske om nogle nedskrevne kriterier 

for, hvordan vi vender tilbage til campus i forhold til afstand, 

rengøring og så videre. Det er måske tid til at få nedsat et udvalg, 

således som det blev diskuteret på fællesmødet med FAMU. Kristian 

Boye Petersen sagde, at der allerede er meget information om 



 

SIDE 7 AF 8 rengøring, afstand og så videre og pointerede, at der er lagt nogle 

rammer ud folk, som folk må agere inden for. Caroline Gjellerod 

understregede et behov for at sikre, at information kommer 

systematisk rundt i organisationen, så folk har den samme 

information. Anne Jensen sagde, at hun så det som en opgave, der lå 

hos institutadministratorerne.  

 

Ingolf Thuesten oplyste, at han havde oversat retningslinjerne til 

engelsk, som han gerne delte med andre.  

 

Anne Mette Thorhauge sagde, at ledelsen ikke skal være bange for at 

informere om det arbejde, der pågår, selvom det er præget af 

usikkerhed.  

 

Kristian Boye Petersen sagde, at lokaleudnyttelsen måske kommer 

til at ligge 8-20 i hverdagene og måske også 8-16 om lørdagen. Der 

arbejdes på en række forskellige scenarier.  

 

Asgerd Gudiksen spurgte, om der ikke også skulle tænkes i andre 

mødeformer. Jesper Kallestrup svarede, at det var en del af arbejdet.  

 

Caroline Gjellerod opfordrede til, at AMR og TR holdes informeret, 

særligt hvis der skal laves nogle lokalaftaler. Hertil svarede Jesper 

Kallestrup, at de vil blive inddraget, når KU har udsendt deres 

forståelsespapir. Det er hensigten at inddrage dem så meget som 

muligt inden for tidsrammen.  

 

Anne Mette Thorhauge sagde i relation til de scenarier Kristian Boye 

Petersen skitserede, at det ville være fint at give folk en chance for at 

reflektere over det. Det er hendes indtryk, at der er stor forskel 

blandt undervisere i forhold til, hvordan de vil have det med skæve 

undervisningstider. Kristian Boye Petersen understregede, at de 

skitserede scenarier ikke er i nærheden af en beslutning. I forhold til 

TAP-siden, kan der blive tale om arbejde i skiftehold eller forskudt 

fremmøde. Som med alt andet kan det dog ændres meget hurtigt i 

takt med regeringens udmeldinger.  

 

Jette Bang spurgte, hvordan man ville forholde sig til, at mange 

TAP-ansatte har taget hele eller dele af deres arbejdsstation med 

hjem, hvis der skal arbejdes skiftevis hjemme og på campus. 

Kristian Boye Petersen sagde, at det var noget, der skulle med i 

overvejelserne.  

 



 

SIDE 8 AF 8 Asgerd Gudiksen spurgte ind til rengøring i forbindelse med 

genåbning. Hertil svarede Kristian Boye Petersen, at 

rengøringspersonalet nu koncentrerer indsatsen der, hvor der er 

mennesker. Hvis behovet senere ændres, må vi tage den derfra.  

 

Ad 4)  Meddelelser 

Der var ingen meddelelser. 

 

Ad 5)  Eventuelt 

Caroline Gjellerod tog ordet på vegne af medarbejdersiden i 

anledning af, at det var Jesper Kallestrups sidste dag som dekan. På 

vegne af medarbejderne sagde Caroline Gjellerod tusind tak for de 

sidste to år og for et godt samarbejde. Medarbejderne har oplevet 

Jesper Kallestrup som enormt imødekommende og engageret, 

hvilket medarbejderne har værdsat meget. Det er ærgerligt det gode 

samarbejde skal slutte så tidligt, men medarbejderne ønsker al mulig 

held og lykke med forskerkarrieren og professoratet i Aberdeen.  

 

Jesper Kallestrup takkede for de fine ord. Der har været mange 

svære sager i hans tid som dekan, men sagerne er forløbet ordentligt 

og respektfuldt. Jesper Kallestrup takkede for det det gode 

samarbejde og de gode relationer. På KU tales der meget om et 

samlet, fokuseret universitet, og han mærker en bevægelse mod at 

være en enhed. Det har været spændende at være en del af Det 

Humanistiske Fakultets rejse. Jesper Kallestrup takkede af og 

ønskede held og lykke fremover.  

 

 

Mødet sluttede 11.30.  


