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Sted Online via Zoom    

Referent Kathrine Asmussen Forsting   

Til stede 
A-siden: Jesper Kallestrup (dekan og 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), Asgerd Gudiksen (TR, lektor, 
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Jette Bang (TAP-HK-TR, 
økonomimedarbejder, fakultetsservice), Dorthe Duncker (TR-suppleant, 
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Gunhild Ravn Borggreen 
(VIP-suppleant, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab), Laura Luise 
Schultz (TR-suppleant, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab) 

 

Afbud: Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant), Anne Mette Thorhauge 
(DM-TR og FTR), Malthe Grindsted Ulrik (TR-suppleant, Institut for 
Kommunikation), Sara Gram-Hanssen (AC-TAP-suppleant) 



 

SIDE 2 AF 6 Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 
a. Status på en nuværende situation v. Jesper Kallestrup, Jens 
Erik Mogensen og Kristian Boye Petersen 
Indledningsvist sagde Jesper Kallestrup tusind tak til alle 
medarbejdere for den store indsats og store omstillingsparathed, de 
har udvist i denne særlige situation. Det er meget imponerende, 
hvilket også blev udtrykt på L80-møde. Der er ydet en 
ekstraordinær indsats fra medarbejdere i forhold til undervisning og 
forskning. Den indledende begejstring og gåpåmod erstattes nu i 
højere grad af en træthed og mathed, fordi man sidder meget alene 
med begrænset interaktion med kollegaer.  
 
Jesper Kallestrup informerede om, at KU er overgået til almindelig 
linjeledelse og dermed ikke længere er i kriseberedskab.  
 
Jesper Kallestrup fortalte, at online undervisning fortsætter efter 
påske. Der arbejdes lige nu med forskellige scenarier i forhold til 
en gradvis genåbning af universitetet. De samfundskritiske 
uddannelser vil prioriteres i forhold til genåbningen. Det er dog 
spekulativt, og KU afventer meldinger fra regeringen. Eksamener 
omlægges til online eksamener så vidt muligt, men der kan være 
enkelte undtagelser.  
 
Jesper Kallestrup opfordrede til, at forskere byder ind på de 
forskellige fonde, der giver adgang til særlige corona-midler. Der 
ses stor succesrate. Der er sendt en liste rundt med 
fundingmuligheder.  
 
Afslutningsvist fortalte Jesper Kallestrup, at vi nu så godt som 
muligt genoptager arbejdet i skrivegruppen om HUMs målplan, og 
med fælles-TR om ny normaftale. Han er i god dialog med Dorthe 
Duncker og Anne Mette Thorhauge.   
 
Jens Erik Mogensen fortalte, at der senere fredag vil blive udsendt 
information fra rektoratet om, hvordan fakulteter skal forholde sig 
til undervisning og prøver resten af semesteret. Udgangspunktet er, 
at undervisningen forbliver online i hvert fald juni ud. Hvis 
situationen ændrer sig markant, gives der en måneds varsel til at 
tilbagelægge undervisningen. Jens Erik Mogensen understregede 



 

SIDE 3 AF 6 dog, at det ikke er noget, han regner med bliver aktuelt. Stedprøver 
kan ikke opretholdes, så de skal omlægges. Ved prøver der under 
ingen omstændigheder kan omlægges, er der givet mulighed for 
udsættelse.  
 
Jens Erik Mogensen fortalte, at arbejdet med at omlægge de enkelte 
prøver påbegyndes efter påske, hvor de relevante parter inddrages. 
Fakultetet får rollen som rammesætter og sparringspartner, mens 
beslutninger vedrørende de enkelte prøver ligger lokalt i 
samarbejdet mellem studieleder og studienævn. Studienævnene står 
for de endelige godkendelser. Herved opretholdes kompetencer 
som beskrevet i Universitetsloven.  
 
Jens Erik Mogensen gjorde opmærksom på, at der kan være en 
særlig udfordring vedrørende specialefrister. Studienævnene kan 
give standardforlængelser på op til en måned. Forlængelser kan 
gives individuelt eller for hele uddannelser. Ledelsen opfordrer 
studienævnene til at give standardforlængelser, hvor det er muligt. 
Ledelsen er bekymret for det store arbejdspres en individuel 
sagsbehandling ville medføre for særligt TAP og studienævnene. 
Dertil kommer, at der på alle fakultetets uddannelser er problemer 
med manglende ikke digitaliseret materiale og til empiri. Jens Erik 
Mogensen understregede dog, at det er studienævnenes kompetence 
at udfylde rammerne.  
 
Afslutningsvist fortalte Jens Erik Mogensen, at der er stor 
opmærksomhed på sårbare studerende og frafald. Der ses en relativ 
stor procentdel, der normalt kommer til undervisning, der ikke 
deltager i den online undervisning. Det er svært at holde styr på 
disse studerende og hjælpe dem tilbage. Studenterrådgivningen er 
en del af et arbejde, hvor man forsøger at hjælpe de sårbare 
studerende tilbage til online undervisning. Man vil gerne undgå at 
frafaldet stiger på grund af denne situation. 

 
Ad 3) Til drøftelse  

a) Opmærksomhedspunkter fra udvalgets medlemmer i 
forbindelse med den nuværende situation 
Caroline Gjellerod opridsede en række opmærksomhedspunkter, 
der relaterede sig til tre overskrifter: fysisk arbejdsmiljø, psykisk 
arbejdsmiljø og samspillet med de studerende.  
 
I forhold til det fysiske arbejdsmiljø nævnte Caroline Gjellerod, at 
der er meldinger om begrænset plads til at arbejde, og at det kan 



 

SIDE 4 AF 6 være svært at finde et ordentligt arbejdssted. Der opleves en 
mangel på hæve-sænkeborde, eksternt tastatur og en ordentlig 
arbejdsstol. Svag internetadgang kan være udfordrende, og 
hjemmearbejde kan føre til en forhøjet elregning. Det kan være 
udfordrende at finde sammenhængende arbejdstid, og der opleves 
en øget belastning af kroppen, fordi man sidder længe med 
begrænset bevægelse.  
 
Om det psykiske arbejdsmiljø fremhævede Caroline Gjellerod, at 
alt tager længere tid end normalt, og at undervisning og 
administration fylder meget. Det kan være svært at gennemføre 
forskning. Nye arbejdsopgaver kan være stressende. Der opleves et 
stort fagligt og socialt tab. Arbejdet strækker sig ud over normal 
arbejdstid med både aften- og natarbejde, hvilket kan belaste 
familieforhold. Der er en generel usikkerhed om, hvorvidt man gør 
det godt nok i forhold til de studerende, og det kan være svært at 
tage op med kollegaer. Caroline Gjellerod berettede om en generel 
angst og usikkerhed om fremtiden. 
 
Angående samspillet med de studerende fortalte Caroline 
Gjellerod, at de studerende er belastet af ensomhed, bekymring og 
angst for fremtiden, eksamen og sygdom. Der ses også et øget 
arbejdspres hos de studerende, som ligeledes skal omstille sig til 
nye arbejdsgange, hvilket kan være mentalt krævende. Nogle 
studerende bliver hægtet af. I relation til eksamen må forventes en 
ekstra belastning af den enkelte eksaminator og hele 
administrationen. Det er endnu uklart, hvordan dette ekstra 
arbejdspres skal håndteres.  
 
Laura Luise Schultz sagde, at det vigtigste var at få kommunikeret, 
at der opleves et stort ekstra arbejdspres. Med respekt for at 
processer der er sat på pause skal genoptages, så fremhævede Laura 
Luise Schultz, at der ikke er noget, der opleves som normalt endnu. 
Særligt for undervisere er der en øget arbejdsbyrde.  
 
Dorthe Duncker gjorde opmærksom på en udfordring blandt de 
ph.d.-studerende. Flere ph.d.-studerende har udfordringer i forhold 
til udlandsophold, som ødelægges, og det er ikke nødvendigvis 
muligt at etablere nye. Hun efterspurgte en generel løsning i 
forhold til indskrivnings- og ansættelsesperiode, så de studerende 
ikke individuelt skal indsende ansøgninger. Hertil svarede Jesper 
Kallestrup, at det er en mulighed at kigge på 
indskrivningsperioden, mens der kan være en økonomisk 



 

SIDE 5 AF 6 udfordring forbundet med en forlængelse af ansættelsesperioden. 
Rektor er i dialog i forhold til de eksternt finansierede ph.d.-
studerende, og den foreløbige melding er, at man ikke skal forvente 
yderligere bevillinger. 
 
Jesper Kallestrup kommenterede på Caroline Gjellerods punkter og 
sagde, at det er svært for ledelsen at hjælpe i forhold til det fysiske 
arbejdsmiljø. I forhold til det psykiske arbejdsmiljø er det en 
presset situation for alle, og det er nødvendigt at forholde sig til den 
mathed og træthed, der nu indsætter. Jesper Kallestrup opfordrede 
til at forsøge at adskille arbejde og fritid og understregede 
vigtigheden af at holde fri. Jesper Kallestrup tager Caroline 
Gjellerods punkter med til ledelsesteamet.  
 
Kristian Boye Petersen supplerede i forhold til det psykiske 
arbejdsmiljø og sagde, at den store opgave er at prioritere blandt 
opgaver og ikke forsøge at overpræstere. Han understregede 
yderligere, at medarbejdernes velbefindende er vigtigere, end at de 
overpræsterer nu. I forlængelse heraf opfordrede Jesper Kallestrup 
til, at medarbejdere kontakter deres leder, hvis de oplever et ekstra 
stort arbejdspres.  
 
Asgerd Gudiksen efterspurgte nogle udmeldinger fra ledere 
relateret til forskning, da forskningen lider under det store 
undervisningspres og derfor vil have et efterslæb. Hertil sagde 
Jesper Kallestrup, at man i ledelsen er opmærksomme på, at det er 
undervisningen, der fylder lige nu.  
 
Ingolf Thuesen fortalte, at det er vigtigt i forhold til forskningen at 
sige, at der ikke er forventninger til store resultater. Ingolf Thuesen 
vil tage forskning op på MUS. Jesper Kallestrup bakkede op om 
dette. Anne Jensen sagde, at hun ligeledes forestillede sig, at 
forskningsefterslæb håndteres i MUS.  
 
Jette Bang efterspurgte nogle retningslinjer i forhold til HK-elever, 
og hvordan de skal forholde sig. Kristian Boye Petersen har været i 
kontakt med Niels Brock, der her taget stilling til en række ting. 
Kristian videreformidler dette.  
 
Gitte Korsgaard opfordrede til at spørge, hvis der er noget HR kan 
hjælpe med at afklare. HR får mange spørgsmål, som de forsøger at 
besvare efter bedste evne.  
 



 

SIDE 6 AF 6 Jesper Kallestrup spurgte, hvordan oplevelsen var af den 
kommunikation, der kom fra fakultetet. Hertil svarede Caroline 
Gjellerod, at hun synes det blev håndteret rigtig godt. Der kommer 
mange informationer og gode signaler fra ledelsen.  
 
Asgerd Gudiksen efterspurgte nyt i forhold til normsagen. Jesper 
Kallestrup fortalte, at tidsplanen er rykket lidt. Der er kommet et 
høringssvar fra TR-kredsen, Jesper Kallestrup skal kigge på. 
Arbejdet vil fortsætte efter påske. De håber at blive færdige før 
sommerferien. Indtil da fortsætter det gamle normkatalog.  
 
Ingolf Thuesen udtrykte bekymring for dem, der sidder ude i 
krogene med problemer, de ikke deler med nogen. Han bad om 
hjælp til at holde kontakt til alle medarbejdere og sikre, at folk 
beder om hjælp. Jesper Kallestrup opfordrede til at tage kontakt til 
kollegaer, hvis man ikke hører fra dem. Folk skal ikke sidde alene 
med problemer. Anne Jensen delte denne bekymring. Hun har 
været i kontakt med mange, men det kan være svært at holde 
overblik, så der kan godt gemme sig nogle, ingen hører fra.  
 
Caroline Gjellerod foreslog, at institutterne kunne afholde lokale 
SU-møder for blandt andet at diskutere, hvordan man følger op på 
medarbejdere, der sidder alene med problemer. Ingolf Thuesen 
sagde, at det kunne være en god idé, at institutter og enheder holder 
SU efter påske for at evaluere på, hvordan det går.  
 
Jesper Kallestrup sagde afslutningsvist, at han ville tage Caroline 
Gjellerods indledende punkter og udfordringen med de udsatte 
medarbejdere med til institutlederne.  
 

Ad 4)  Meddelelser 
Ingen meddelelser. 

 
Ad 5) Eventuelt 

Intet under dette punkt. 
 
Mødet sluttede klokken 13.25.  
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