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Møde afholdt 19. juni klokken 10  

Sted 15b.0.07  

Referent Kathrine Asmussen Forsting  

Til stede 
A-siden: Kirsten Busch Nielsen (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 S. Memedi (AC-TAP-TR), Jesper Nielsen (TAP-HK-TR), Jette 
Bang (TAP-HK-TR, økonomimedarbejder), Anne Mette Thorhauge (DM-
TR og FTR), Asgerd Gudiksen (TR, lektor, Institut for Nordiske Studier og 
Sprogvidenskab), Laura Luise Schultz (TR-suppleant, Institut for Kunst- og 
Kulturvidenskab), Dorthe Duncker (TR-suppleant, Institut for Nordiske 
Studier og Sprogvidenskab) 

Afbud: Malthe Grindsted Ulrik (TR-suppleant, Institut for 
Kommunikation), Sara Gram-Hanssen (AC-TAP-suppleant), Gunhild Ravn 
Borggreen (VIP-suppleant, Institut for Kunst og Kulturvidenskab) 

Dagsorden 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  
 



 

SIDE 2 AF 8 Ad 2) Orientering fra ledelsen 
a) Den kommende lønrunde (efterår 2020) 

Kristian Boye Petersen fortalte, at der er udarbejdet en tidsplan, der 
ligner den fra sidste år. I 2021 vil supporten fra HR i nogle 
sammenhænge dale. HUM har hidtil haft et meget højt 
serviceniveau, men med henblik på bedre udnyttelse af HR’s 
ressourcer vil både HUM og FA opleve et lavere serviceniveau i 
nogle dele af lønrunderne. I år er supporten som normalt, men det er 
en mulighed for at forberede næste år. Der er kick-off møder for 
både VIP og TAP i slut august.  
 
Kirsten Busch Nielsen spurgte, om man allerede til efteråret ville 
overveje, hvor der kan drosles ned på servicen. Hertil svarede 
Kristian Boye Petersen bekræftende. Gitte Korsgaard uddybede og 
sagde, at det handler om at gå ned i service nogle steder og op i 
service andre steder. HR vil gerne skrue op for rådgivning, materiale 
og lignende, mens indholdet i højere grad lægges over på fakultetet.  
 
Der blev efterspurgt en tidsplan, og det blev aftalt, at HR 
efterfølgende sender tidsplanen til udvalgets medlemmer.  
 
Anne Mette Thorhauge sagde, at lønrunden sidste år blev oplevet 
som ret kompliceret på VIP-siden, hvor de involverede var nye på 
posterne. TR-kredsen har diskuteret processen og har nogle områder, 
hvor processen kan forenkles. Anne Mette Thorhauge ville gerne 
drøfte det med HR. Gitte Korsgaard sagde, at HR meget gerne ville 
trække på deres erfaringer og henviste til Pernille Kirk, der er 
kontaktperson for HUM. Gitte Korsgaard sagde desuden, at et af 
formålene med at harmonisere processen er at gøre den enklere og 
lettere at gå til.  
 
Anne Mette Thorhauge spurgte ind til kriterierne, hvornår de 
fastlægges samt om de fastlægges på KU-, fakultets- eller 
institutniveau. Kristian Boye Petersen sagde, at der findes kriterier 
på TAP-siden, men var usikker i forhold til VIP-siden. Gitte 
Korsgaard sagde, at der er en lønpolitik på KU med kriterier, der er 
gældende. Det er muligt lokalt at uddybe kriterierne. Det er en 
beslutning HUM skal træffe for henholdsvis VIP og TAP.  
 
Anne Jensen pointerede, at ud over kriterierne er også tillæg og 
størrelsen af dem, noget der skal aftales forud for lønrunden. Gitte 
fortalte, at KU har en rammepolitik, som det ikke er muligt at omgå.  
 



 

SIDE 3 AF 8 Kirsten Busch Nielsen sagde, at det var relevante drøftelser, der 
skulle sættes tid af til. Caroline Gjellerod efterspurgte et ekstra møde 
forud for lønrunden. Der var enighed om, at Caroline Gjellerod, 
Alexander S. Memedi og Kristian Boye Petersen mødes på TAP-
siden. På VIP-siden blev det aftalt, at Kirsten Busch Nielsen, Anne 
Mette Thorhauge og Pernille Kirk (HR) skal tale sammen.  

  
Ad 3) Til drøftelse 

a) Genåbning af universitetet  
Kirsten Busch Nielsen fortalte, at der i sidste uge blev afholdt møde i 
det nedsatte ad-hoc udvalg om, hvordan vi kommer tilbage til 
campus. Der er lavet retningslinjer via HSU, der er sendt ud.  
 
Kristian Boye Petersen sagde, at implementeringen af 
retningslinjerne ligger lokalt, så forskelligheder kan tilgodeses. Der 
er desuden nedsat en følgegruppe, der mødes efter behov. Det er 
indtrykket, at alt går ret godt. Der er vejledninger om brug af 
tekøkkener og rengøringsmidler på vej. Der kan ske meget frem til 
august, så der justeres løbende. 
 
Jens Erik Mogensen fortalte, at der er nedsat en styregruppe, der 
udover ham selv består af Anne Holmen og Mette Elting. 
Styregruppen kigger på planlægning af efterårets undervisning. Der 
er også nedsat underarbejdsgrupper, der blandt andet består af 
studieledere. Der arbejdes med nogle forskellige modeller, og det er 
nogle spændende løsninger, der diskuteres. Lokalerne skal opmåles, 
så udnyttelsesgraden kan tilpasses. Nogle af de forslag der 
diskuteres, handler eksempelvis om 50 % tilstedeværelse og online 
dublering. Et andet forslag handler om at fjerne bordene, da det så 
ofte vil være muligt, at alle studerende er til stede.  
 
Kirsten Busch Nielsen understregede, at det er driftsorganisationen, 
der står for opmålingerne og ikke underviserne. KU har stillet 
ekstrabevilling via 2023-projekt om digitalisering af uddannelse i 
udsigt, og HUM vil også få gavn heraf.  
 
Jens Erik Mogensen pointerede, at det er vigtigt at evaluere på, hvad 
vi har lært i corona-perioden. Det har været fantastisk at se, hvordan 
VIP og studerende er gået til opgaven. De studerende opfordres til at 
deltage i evalueringen. Det er i den forbindelse vigtigt, at ingen 
medarbejderes indsats forklejnes, da der jo på grund af den særlige 
situation ikke var systematisk kompetenceudvikling. Jens Erik 



 

SIDE 4 AF 8 Mogensen udtrykte et ønske om at bruge det nuværende momentum 
til at komme fornuftigt videre.  
 
Anne Jensen fortalte, at de på NoRs har diskuteret brugen af 
streaming. Desuden sagde Anne Jensen, at hun har været meget 
imponeret over alle i forløbet. Det er positivt med 
kompetenceudvikling og at få de gode erfaringer bragt videre. Hertil 
sagde Kirsten Busch Nielsen, at hun som nævnt venter udvidelse af 
digitalierings-2023-projektets ramme.  
 
Anne Mette Thorhauge spurgte, hvornår underviserne kan komme 
med kommentarer til de modeller, der diskuteres i forhold til 
efterårets undervisning. Om den mulighed, Jens Erik Mogensen 
nævnte med 50 % tilstedeværelse og online dublering, sagde Anne 
Mette Thorhauge, at det er meget bekymrende, da det binder 
formatet didaktisk. Hun ser hellere, at man ser på hvilke fag, det 
giver mening at køre online. Derudover spurgte Anne Mette 
Thorhauge til, hvilke ressourcer der kan tilføres i efteråret til at løfte 
opgaven. Kompetenceudvikling tager tid, og det er tid, der mangles. 
Lokalt hvor Anne Mette Thorhauge sidder, overvejes det at ansætte 
flere undervisningsassistenter til at aflaste VIP.  
 
Kirsten Busch Nielsen svarede på Anne Mette Thorhauges 
spørgsmål angående efteråret, at der er lavet nogle retningslinjer for 
efteråret centralt på KU. Udgangspunktet er, at planer for 
efterårssemesteret skal ligge klar senest 15. august.  
 
Jens Erik Mogensen svarede på Anne Mette Thorhauges bekymring 
angående online dublering, at han er opmærksom på, at det ikke er 
en optimal løsning rent pædagogisk og didaktisk. Den 1. juli skal 
styregruppens et notat være klar, så det hele skal gå stærkt. Da 
studielederne er med til at diskutere løsningerne, anbefalede Jens 
Erik Mogensen at rette henvendelse til dem med forslag, ønsker og 
så videre. Der kan komme skriftlige høringer med meget korte 
frister. Med hensyn til kompetenceudvikling har AU og KU fået 4 
mio. kroner fra ministeriets digitaliseringspulje. Der er allerede 
igangsat forløb på nogle af de store gymnasiefag.  
 
Kirsten Busch Nielsen påpegede, at HUM efter hendes vurdering er 
det fakultet, der er mest tøvende med at ty til streaming som 
undervisningsform. 
 



 

SIDE 5 AF 8 Dorthe Duncker tilsluttede sig Anne Mette Thorhauges synspunkter 
og spurgte, om det vil være muligt, at et fag kører overvejende 
online, men at enkelte undervisningsgange afholdes fysisk. Kristian 
Boye Petersen svarede, at han tvivlede men ville ikke endeligt afvise 
det.  
 
Dorthe Duncker spurgte, om det kræver særlig godkendelse for at 
online undervisning kan tælle som undervisning. Kirsten Busch 
Nielsen svarede, at det tæller, hvis det er skemalagt. Der vil til 
efteråret være gråzoner, og der må efterfølgende forventes en 
drøftelse af timekravet.  

 
b) KU’s forfremmelsesprogram 

Kirsten Busch Nielsen nævnte, at programmet allerede er i skriftlig 
høring både i FSU og AR. Baggrunden for programmet er, at der er 
givet lovgivningsmæssigt grundlag til at gå fra lektor til professor.  
 
Anne Mette Thorhauge fortalte, at VIP-siden havde en kommentar 
til balancen mellem opslag og denne type forfremmelser. 
Kommentaren går på, at der på HUM er en anden lektor-professor 
ratio, og formuleringen i programmet skal gerne tillade at balancen 
planlægges lokalt. Kirsten Busch Nielsen spurgte, om det skulle 
forstås sådan, at de ønskede at komme af med åbne opslag. Hertil 
svarede Anne Mette Thorhauge, at det ikke var ønsket at afskaffe 
åbne opslag, men et ønske om, at det ikke skal være 50/50. Kirsten 
Busch Nielsen sagde, at hun var enig i, at det ikke vil give mening 
på HUM. Samtidig understregede Kirsten Busch Nielsen 
vigtigheden af at have åbne opslag.  
 
Anne Mette Thorhauge fortalte, at VIP-siden anerkender, at det er en 
tung proces med review paneler ved både indgang, 
midtvejsevaluering og afslutning. Anne Mette Thorhauge 
understregede dog, at review panel ved indgang er noget af det, der 
sikrer lektorers retssikkerhed i en situation, hvor beslutninger ellers 
træffes mellem institutleder og dekan.  
 
Den sidste kommentar fra VIP-siden gik på en konkret formulering, 
de gerne så forenklet.  
 
Kirsten Busch Nielsen udtrykte forståelse for VIP-sidens 
synspunkter og spurgte, om der var behov for at diskutere dem 
yderligere. Hertil sagde Anne Mette Thorhauge, at hun var 
interesseret i at høre ledelsens synspunkter.  



 

SIDE 6 AF 8  
Kirsten Busch Nielsen sagde, at det ikke er drøftet så meget i 
ledelsesgruppen efter hendes tiltrædelse, men hun ville gerne 
fortælle, hvordan hun selv stiller sig. Det er bekymrende, hvis åbne 
opslag konkurreres ud. Med henvisning til formuleringen ”særligt 
talentfulde” udtrykte Kirsten Busch Nielsen, at modbegrebet ikke 
giver mening, og at stillingskategorien som lektor helt mod 
hensigten risikerer at komme i miskredit. Desuden er det et ganske 
tungt program, og det kan virke dramatisk at have lektorer på 
mentorordning i 8 år. Afslutningsvis udtrykte Kirsten Busch Nielsen, 
at programmet skal forvaltes med et øje på risikoen for bias, 
herunder kønsbias.  
 
Anne Jensen sagde, at det havde været diskuteret på FLT tidligere. 
Anne Jensen fortalte, at hendes hovedbekymring omhandler, hvad 
man gør med de lektorer, der er professorable. Det giver ikke 
mening at sætte dem i et 8-årigt program.  
 
Anne Mette Thorhauge sagde, at det var nogle relevante punkter 
Kirsten Busch Nielsen nævnte og så gerne, at de indgik i det samlede 
høringssvar fra FSU.  
 
Det blev aftalt, at Kathrine Asmussen Forsting skriver et samlet 
høringssvar og sender til godkendelse i udvalget.  
 

c) Efterårets møder i FSU 
Kathrine Asmussen Forsting fortalte, at der er indkaldt til tre møder i 
efteråret. Laura Luise Schultz sagde, at hun grundet undervisning er 
forhindret i at deltage, da de altid ligger fredag formiddag. Kirsten 
Busch Nielsen foreslog, at møderne aflyses, og der indkaldes til nye 
møder.  
 
Caroline Gjellerod sagde, at FSU tidligere har talt om at etablere et 
årshjul. Kirsten Busch Nielsen fortalte, at hun har sendt KU’s 
strategiårshjul til Kathrine Asmussen Forsting og sekretæren for AR. 
De skal mødes og kan derefter præsentere et udkast til et årshjul. 
Kirsten Busch Nielsen så gerne, at det første møde efter sommer 
bliver længere end normalt, så der bliver afsat god tid til at drøfte 
årshjul.  
 

Ad 4) Meddelelser 
Kirsten Busch Nielsen fortalte, at delegationsrammerne videreføres 
som de var, dog med den ændring, at ansættelsesmyndigheden for 



 

SIDE 7 AF 8 ph.d. tilbageføres til institutlederne. Det er institutledere, der har 
lønforhandling frem til lektorniveau. 
 

Ad 5) Eventuelt 
Anne Mette Thorhauge sagde, at hun synes det ville være relevant at 
diskutere den nye stillingsstruktur særligt vedrørende eksterne 
lektorer, dette i relation til den nye arbejdstidsaftale. Det vil blive 
mere udfordrende, hvis man ikke kan ansætte eksterne lektorer til at 
dække hullerne. Kirsten sagde, at det bestemt kunne være et punkt til 
drøftelse.  
 
Gitte Korsgaard fortalte, at der er andre muligheder i den nye 
struktur, som dog ikke er så fleksible. Der har været et 
længerevarende projekt i gang i forbindelse med implementeringen 
af den nye struktur, som har været særligt udfordrende på HUM. 
Gitte Korsgaard foreslog, at drøftelsen primært omhandler 
konsekvenserne af den nye stillingsstruktur.  
 
Jens Erik fortalte, at der i sidste uge blev afholdt et godt møde med 
studieledere og HR om den nye stillingsstruktur. Gitte Korsgaard 
sagde, at HR meget gerne vil klæde på til drøftelser af den nye 
stillingsstruktur. 
 
Caroline Gjellerod sagde, at det tidligere har været oppe på et FSU-
møde. Dorthe Duncker supplerede og fortalte, at det i den 
forbindelse var endt med, at HR ikke kunne svare. Gitte Korsgaard 
sagde, at der stadig er nogle uafklaretheder, hvor HR afventer både 
styrelsen og Fælles HR i forhold til nogle fortolkningsbidrag. 
 
Anne Mette Thorhauge pointerede, at det er væsentligt med åbenhed 
i forhold til studieadjunkter og -lektorer og spurgte til, hvor meget af 
behovet disse kan dække. Gitte Korsgaard sagde, at det korte svar er, 
at studieadjunkter og –lektorer ansættes på andre vilkår, og de er 
ikke lige så fleksible som eksterne lektorer. Der er et kriterium 
vedrørende redskabsfag. Hvordan redskabsfag defineres, ligger 
lokalt i fagmiljøerne. Anne Mette Thorhauge efterspurgte en 
drøftelse af, hvad der kan defineres som redskabsfag. Anne Jensen 
sagde, at det var hendes indtryk, at institutterne havde lavet den 
øvelse, og at det på NoRs ikke omfattede særlig mange fag. 
  
Kirsten Busch Nielsen sagde, at hun gerne ser, at KU ikke fastlægger 
en alt for stram kurs, da det giver færre muligheder lokalt. Gitte 
Korsgaard pointerede, at det er praksiserfaringen, man forsøger at 



 

SIDE 8 AF 8 hive frem i den nye stillingsstruktur. Jens Erik Mogensen påpegede, 
at det passer bedre til virkeligheden hos et fakultet som JUR.   
 
Afslutningsvist takkede Kirsten Busch Nielsen Ingolf Thuesen in 
absentia for hans tid i FSU. Han har været kendt for en meget positiv 
og konstruktiv tilgang til tingene.  

 
Mødet sluttede klokken 11.10.  
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