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Fællesmøde mellem FSU og FAMU   

M Ø D E R E F E R A T  28. APRIL 2020 

Forum FAMU og FSU  

Møde afholdt Tirsdag den 28. april klokken 9-10.30  

Sted Online via Zoom  

Referent Kathrine Asmussen Forsting  

Til stede  

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

(prodekan, formand for FAMU), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), 

Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale 

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

Sprogvidenskab), Mette Seistrup (centeradministrator, Institut for 

Kommunikation)  

B-siden: Jette Bang (TAP-HK-TR, økonomimedarbejder, fakultetsservice), 

Inger Thorsen, Laura Luise Schultz (TR-suppleant, Institut for Kunst- og 

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

Studier og Sprogvidenskab), Gunhild Ravn Borggreen (VIP-suppleant, 

Institut for Kunst- og Kulturvidenskab), Caroline Gjellerod (AC-TAP-TR, 

næstformand for FSU), Olivia Winkler (studenterrepræsentant), Alexander 

Safet Memedi (AC-TAP-TR), Kevin Hangaard Olesen 

(studenterrepræsentant, suppleant) 

Afbud: Anne Mette Thorhauge (DM-TR og FTR), Jesper Nielsen (TAP-

HK-TR suppleant), Malthe Grindsted Ulrik (TR-suppleant, Institut for 

Kommunikation), Sara Gram-Hanssen (AC-TAP-suppleant), Asgerd 

Gudiksen (TR, lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), 

Gitte Korsgaard (HR-centerchef, HR Søndre City), Pia Møller (Driftsservice 



 

SIDE 2 AF 6 Søndre Campus), Helle Maria Bodal Themsen (TAP, økonomicentret), 

Sidsel Dorthea Vedel (studenterrepræsentant)  

Dagsorden 

Ad 1) APV-opfølgning på Det Humanistiske Fakultet: Præsentation 

ved Jens Erik Mogensen 

Jens Erik Mogensen indledte med at sige, at vi nu står over for en 

række anderledes problemstillinger grundet Corona. Der skal følges 

op på APV-handleplanerne, men samtidig skal der tages hånd om 

den nuværende situation og en forestående genåbning. Institutter og 

fakultetet har udarbejdet handleplaner, og der har været en god 

dialog med medarbejdere og ledere. Processerne omkring 

udarbejdelsen har kørt tilfredsstillende, hvor arbejdet er taget 

seriøst og der er afsat den nødvendige tid. Det er et flot stykke 

arbejde, der er gjort lokalt.  

 

Grundet Corona fortalte Jens Erik Mogensen, at den endelige 

implementering af handleplanerne forventes at køre fra efteråret og 

frem. De egentlige indsatsområder kan først rigtig løftes, når vi 

igen er tilbage fysisk på campus. Formålet i dag er at indkredse, 

hvad fakultetet skal arbejdere videre med og diskutere, om der er 

emner, der skal eskaleres til fakultetsniveau.  

 

Jens Erik Mogensen nævnte en gennemgående udfordring 

angående balance mellem ressourcer og opgaver. Det er et 

presserende problem at sikre, at medarbejdere har tid til at løse, de 

opgaver der er. Peter Wedel Bay sagde, at han var enig i forhold til 

udfordringen med balance mellem opgaver og ressourcer.  

 

Afslutningsvist opfordrede Jens Erik Mogensen til at henvende sig, 

hvis man har særlige behov for hjælp til en problemstilling. FSU, 

FAMU, HR og lignende kan og vil gerne understøtte lokale 

processer ved behov.  

  

Ad 2) Drøftelse af APV-handleplanerne, som institutterne og 

fakultetsservice har udarbejdet: Er der behov for 

arbejdsmiljøfremmende initiativer på fakultetsniveau (APV-

handleplaner på fakultetsniveau), der understøtter enhedernes 

indsatser? 

Jette Bang sagde, at det er tydeligt, at der er lagt et stort stykke 

arbejde i det, og institutterne har gjort sig nogle gode tanker. 

Formen er dog meget forskellig, hvilket gør det svært at 

gennemskue, hvor langt institutterne er med de forskellige punkter. 



 

SIDE 3 AF 6 Desuden undrede Jette Bang sig over, at der ikke var en handleplan 

for Fakultetsservice. Jens Erik Mogensen spurgte Peter Wedel Bay, 

om det er muligt at ensrette formatet mere. Peter Wedel Bay 

svarede, at handleplanerne skal skrives ind i handleplanssystemet, 

hvor de ensrettes. Der er udarbejdet en handleplan for 

Fakultetsservice. Den er dog ikke skrevet ind endnu. Peter Wedel 

Bay eftersender denne.  

 

Gunhild Ravn Borggreen var enig med Jette Bang i, at det uens 

format gjorde det svært at læse igennem. Hun spurgte, hvad der 

bliver af handleplanerne, når de er færdige. Hertil svarede Jens Erik 

Mogensen, at det er vigtigt, at der bliver handlet og fulgt op på 

dem. De skal desuden være tilgængelige når arbejdstilsynet 

kommer. Peter Wedel Bay supplerede og fortalte, at man via sit 

KU-login kan tilgå handleplan for ens egen enhed. I foråret 2021 

afholdes der et fællesmøde, hvor der gøres status over, hvordan det 

går. Jens Erik Mogensen sagde, at det er vigtigt at sikre fremdrift, 

så det ikke er de samme problemer, vi snakker om år efter år.  

 

Inger Thorsen gjorde opmærksom på, at det bliver sværere at 

komme tilbage jo længere tid, vi er væk, og at handleplanerne ikke 

nødvendigvis afspejler den virkelighed, vi kommer tilbage til. Jens 

Erik Mogensen sagde, at man er opmærksom på udfordringen. 

 

Jette Bang spurgte, hvorfor handleplaner kun var tilgængelige for 

ens egen enhed. Det begrænser muligheden for vidensdeling, hvor 

man kan blive inspireret af hinandens måder at håndtere 

problemstillinger. Til dette sagde Jens Erik Mogensen, at det kunne 

være en god idé at vidensdele på tværs. Jens Erik Mogensen 

spurgte, om handleplanerne kan gøres tilgængelige for alle, og om 

der kan afholdes et seminar med fokus på vidensdeling. Hertil 

svarede Peter Wedel Bay, at det kan give god mening, og 

handleplanerne kan gøres tilgængelige.  

 

Jens Erik Mogensen udtrykte ønske om at vedtage, at alle 

handleplaner gøres tilgængelige med henblik på vidensdeling. Der 

var ingen indsigelser. Jesper Kallestrup kommenterede og sagde, at 

det giver mening, at problemstillinger ligger tilgængelige for 

diverse arbejdsgrupper.   

 

I forlængelse af at fakultetet er åbnet op igen, vil FAMU og FSU 

have et fællesmøde til efteråret 2020, hvor de beslutter og beskriver 

de konkrete APV-initiativer på fakultetsniveau.  



 

SIDE 4 AF 6 Ad 3) Drøfte rammerne for opfølgningen på APV-handleplanerne, 

som institutterne og fakultetsservice har udarbejdet: Hvordan 

sikrer fakultetet, at de planlagte indsatser har den ønskede 

effekt? 

Punktet udskudt til efteråret.  

 

Ad 4) Handleplanen for forebyggelse og håndtering af krænkende 

handlinger: Præsentation ved Jesper Kallestrup 

Jesper Kallestrup fortalte, at emnet har været taget op i HSU igen 

grundet den kritik, der har været. Det har ført til reviderede 

retningslinjer og en ny definition af krænkende handlinger. Den 

nye definition bygger på, at en person kan have en følelse af at 

være krænket, selvom der ikke nødvendigvis har været tale om en 

krænkende handling.  

 

Jesper Kallestrup sagde, at skabelonen der er sendt rundt skal 

udfyldes, og det er noget, der skal løses i SU og 

arbejdsmiljøgrupperne. Jesper Kallestrup opfordrede til, at der 

afholdes temamøder på institutterne, hvor god omgangstone og 

lignende diskuteres. Jesper Kallestrup påpegede, at ledelsen har 

handlepligt, men det har TR og AMR ikke. Det skal 

kommunikeres.  

 

Peter Wedel Bay sagde, at institutterne ved, hvad de skal og er godt 

i gang. At den skal udfyldes på fakultetsniveau er mere en 

formalitet, fordi der er et SU på fakultetsniveau.  

 

Caroline Gjellerod spurgte, om nogen har et overblik over, hvor 

mange institutter der har udfyldt skabelonen. Jens Erik Mogensen 

sagde, at han havde hørt fra et par institutter, at de havde lavet den. 

Peter Wedel Bay sagde, at han ville forsøge at få et overblik. 

 

Gunhild Ravn Borggreen spurgte, om det skulle forstås således, at 

den skabelon, der er medsendt som bilag ikke nødvendigvis skal 

diskuteres i dette forum, men er noget der skal udfyldes og tilrettes 

lokalt på institutterne. Peter Wedel Bay sagde, at det var korrekt 

forstået, men at den stadig skal udfyldes på fakultetsniveau. Peter 

Wedel Bay sørger for at udfylde den for fakultetet.  

 

Dorthe Duncker pointerede, at det er vigtigt med en fælles 

forståelse i forhold til formuleringen ”berettiget akademisk 

formål”, så institutterne kommunikerer det samme ud og spurgte 

ind til, hvordan dette sikres. Jesper Kallestrup udtrykte enighed og 



 

SIDE 5 AF 6 sagde, at skabelonen mere handler om, hvem man skal henvende 

sig til. Peter Wedel Bay sagde, at det var væsentlige diskussioner 

og foreslog, at hvis skabelonen giver anledning til 

afklaringsspørgsmål tages disse op i et fælles forum. På baggrund 

af kommentarer og eventuelle spørgsmål fra institutter kan det 

drøftes fælles. Jens Erik Mogensen mente det kan være en god 

måde at gøre det på. Jesper Kallestrup foreslog i forlængelse heraf, 

at det tages op på et FSU-møde.  

 

Kevin Hangaard Olesen spurgte, om der er en fælles plan for 

fakultetet for, hvordan det kommunikeres ud og gøres let 

tilgængeligt for alle. Hertil svarede Kristian Boye Petersen, at 

dokumenterne gøres tilgængelige via institutternes hjemmeside.  

 

Ad 5) FAMU og FSU udfylder handleplanen for forebyggelse og 

håndtering af krænkende handlinger. Institutterne og 

Fakultetsservice udfylder ligeledes en handleplan for 

forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger. Dette 

sker på baggrund af dialog om krænkende adfærd 

Peter Wedel Bay står for at få udfyldt skabelonen for fakultetet.  

 

Ad 6) Corona-situationen og genåbning af universitetet  

Jens Erik Mogensen fortalte, at der fra ministeriet er givet hjemmel 

til at afholde reeksamen i august online. Studieledere og 

studienævn er ved at omlægge alt. Da der kan være forskelle 

studierne imellem giver det bedst mening, at det er studienævnene, 

der kommunikerer til de studerende. Fakultetet vil lave en 

rammekommunikation, når alle planer fra studienævn er modtaget.  

 

Om genåbningen sagde Jens Erik Mogensen, at det forventes, at 

HUM forbliver online frem mod det nye semester. Der er dog nogle 

særlige behov på musikvidenskab og projektorienterede forløb. 

 

Jens Erik Mogensen fortalte, at der på KUUR-mødet var fokus på 

trivselsproblematikken samt at hjælpe især førsteårsstuderende. 

Dette fokus er forankret i en bekymring for den enkelte og en 

frafaldsbekymring.  

 

Jens Erik Mogensen sagde, at det er positivt, at specialefrister er 

udskudt for hele uddannelser. Ligeledes er det positivt, at der 

etableres en pdf-ordning, hvor analogt materiale kan udleveres som 

pdf. Fokus er nu især på af få afdækket ph.d.-området.  



 

SIDE 6 AF 6 Kristian Boye Petersen oplyste, at der netop er kommet grønt lys 

fra rektor til, at optagelsesprøver på musikvidenskab kan 

gennemføres. Der er dog stadig visse forbehold, så intet er endeligt.  

 

Caroline Gjellerod gav udtryk for, at hun savnede en plan for, 

hvordan genåbningen gribes an og foreslog, at der nedsættes et 

udvalg, der kan diskutere hvilke hensyn, der skal tages. Kristian 

Boye Petersen sagde, at det var en god idé at nedsætte et udvalg, 

men at tiden ikke er til det endnu. Jesper Kallestrup bakkede også 

op om idéen om at etablere et udvalg, når tiden er til det. Caroline 

Gjellerod forstod usikkerheden og understregede, at medarbejdere 

har en stor aktie i forhold til at være med til at planlægge 

genåbningen. Mette Seistrup støttede også idéen om et udvalg.  

 

Mette Seistrup gjorde opmærksom på, at der kan være nogle 

arbejdsmiljømæssige ting, der skal tages hånd om, nu hvor 

nedlukningen fortsætter relativt længe. Det er derfor vigtigt at have 

en fornemmelse af, hvad der rører sig. Desuden kan der være 

opgaver, der bliver skubbet, fordi de kan være svære at håndtere 

hjemmefra. 

 

Ingolf Thuesen fortalte, at han er i gang med at afholde mini-MUS, 

og at der nu er ved at komme mere fokus på forskning. Inger 

Thorsen fortalte, at hun har ringet rundt for at høre, hvordan det går 

også i forhold til dem, der har børn hjemme.  

 

Inger Thorsen fortalte, at en del stadig sidder med en bærbar uden 

ekstra skærm eller tastatur, hvilket er meget anstrengende. Der er 

nogle der har meget anstrengende fysiske forhold. De anstrengende 

forhold kan gå ud over motivationen. Jesper Kallestrup sagde, at 

alle har mulighed for at hente ting fra deres kontor. Kristian Boye 

Petersen sagde, at det er udfordringer, der kan være svære at gøre 

noget ved fra ledelsens side.  

 

Jesper Kallestrup opfordrede alle til at dele ideer, der kan afhjælpe 

nogle af de udfordringer, nedlukningen medfører og spurgte, om de 

i HUM-rådet eller studenterrådet har initiativer til de sårbare 

studerende. Hertil svarede Kevin Hangaard Olesen, at de er 

udfordrede af, at dem der har mest brug for hjælp er utrolig svære 

at få fat i. Det gør det rigtig svært at finde ud af, hvad man kan gøre 

for at hjælpe dem, man kan frygte vil droppe ud.  

 

Mødet sluttede klokken 10. 


