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G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum:            Fakultetets Samarbejdsudvalg    

Møde afholdt:   Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 10 - 12 

Sted:           Lokale 10.1.30 

       Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen (prodekan), 

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen (institutleder, In-

stitut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Hanne Møller (HR- og 

personalechef) 

B-siden: 

Ragnhild F. Wangen (TAP- HK-TR-suppleant, Institut for Engelsk Ger-

mansk og Romansk), Hans-Cristian Køie Poulsen (Specialkonsulent, Fakul-

tetsservice, Strategienheden, TR for adm. Ansatte AC´er), Annemarie Jen-

sen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Germansk og Ro-

mansk), Jørgen Staun (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), 

Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier), Erik Tang (gartner, Humanioras 
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Bygningsdrift, TR 3F, TAP) og Anders Granum Aagaard (projektleder, 

U&S, Dansk Metal, TAP) 

Afbud fra: Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansatte AC´er) 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra den 1. februar (bilag) 

 

3) Orientering fra ledelsen: 

           a. Status på KUA2 

4)    Eventuelt 

  

 Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 

Dagsordenen blev godkendt 

 

AD 2) Godkendelse af referat fra den 1. februar 

Referatet blev godkendt 

Jens Erik Mogensen kommenterede punkt 4 vedr. arbejdstilsynets til-

synsbesøg og sagde, at AT har afmeldt tilsynsbesøgene i Klerkegade og 

på Artillerivej, men de vil besøge Strandgade. 

 

Ulf Hedetoft kommenterede punkt 3 vedr. KUA2 og oplyste, at merom-

kostningen på ca. 40 mio. kr. i forbindelse med taghusene nu er revide-

ret, således at det maksimale beløb kommer ned på 7 – 9 mio. kr., da ta-

ghusene ikke bliver fuldstændigt ombygget. Perioden hvor ansvaret for 

byggeriet ligger hos bygherren er ændret fra at være 4 uger efter indflyt-

ning til at være den 30. maj, og det er konstateret, at vi ikke kan kalkule-

re med at kunne benytte pavillonerne, da disse ejes af Bygningsstyrel-

sen, og de bliver formodentlig revet ned nu. 

 

Ad 3) Orientering fra ledelsen: 

Ledelsen sagde, at flytteprocessen forløber efter planen og at hovedflyt-

ningen således starter fredag den 22. marts. Håndværkere og entrepre-

nøren arbejder i god ro og orden, og der er ikke indikationer på, at der 

er alvorlige fejl og mangler. Multisalen bliver ombygget til auditorium, 

hvilket iværksættes så hurtigt som muligt, og det forventes at være klar 
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til brug efter sommerferien. Der bliver plads til 120 personer og etable-

res et stolearrangement, som kan stilles af vejen i salen. Driften har 

overblik over undervisningslokaler, og det ser ud til, at der er nok loka-

ler, hvilket bevirker, at vi ikke skal leje lokaler. Dog er mængden af lo-

kaler stadig en udfordring og bevirker at en udvidelse af undervisnings-

tidspunkterne kommer på tale. Derfor skal andre universiteters erfarin-

ger med udvidet undervisningstid drages ind i den kommende planlæg-

ning. 

FSU drøftede 12-timers kravet og udfordringen med lokaler samt mu-

ligheden for at implementere e-learning som en del af undervisningstil-

buddet på 12 timer og blev enige, om at opnormering på e-learning ikke 

kan komme på tale, før 12 timers kravet er indfriet. 

Vedr. økonomisk kompensation i forbindelse med flytningen sagde Ulf 

Hedetoft, at der er planlagt et møde efter påske i den overordnede sty-

regruppe, hvor bl.a. forhandlingsgrundlaget for den økonomiske kom-

pensation skal drøftes. 

Anders Granum Aagaard spurgte, hvordan vi skal forholde os i forbin-

delse med nøglekort, og om vi kan benytte indgangene i Njalsgade samt 

hvilke muligheder der er for indkøb af headset til mobiltelefonerne. 

Kristian Boye Petersen svarede, at vi ikke skal foretage os noget mht. 

nøglekortene, da de bliver omkodet fra centralt hold, og at indgangene i 

Njalsgade ikke er personaleindgange, da disse er forbeholdt driften.  

Ulf Hedetoft sagde, at en løsning vedr. headset – evt. trådløse headset – 

ville blive drøftet med Søren Höffner, når han er tilbage fra ferie. 

Erik Tang tilføjede, at det giver driftsproblemer med bl.a. transport af 

containere, da der endnu ikke er pålagt asfalt ved indgangene i Njalsga-

de, hvortil Kristian Boye Petersen svarede, at asfalten først kan pålæg-

ges, når jorden er frostfri. 

Jørgen Staun spurgte, hvad der skal ske med Museum Tusculanum. Ulf 

Hedetoft svarede, at den midlertidige ordning løber frem til sommeren 

2014, hvorefter den skal evalueres i forhold til KU/HUM. KBs syns-

punkter skal også høres i den forbindelse, da overvejelser i forbindelse 

med forlagsvirksomhed og digitalisering mm. skal drøftes. 

Annemarie Jensen ville høre, om der har været nedsat et kunstudvalg i 

forbindelse med KUA2, og hvad planerne er for kantinedriften og ren-

gøringen.  

Kristian Boye Petersen svarede, at Bygningsstyrelsen har stået for 

kunstudsmykningen med deltagelse af Mette Sandbye. Kunstudsmyk-

ningen udenfor skal koordineres med KUA3 byggeriet. 

Kantinedriften skal i udbud og meningen er, at forpagteren skal drive 

både kantine og Café Mødestedet. Der bliver nedsat et kantineudvalg. 

Rengøringen skal i udbud til sommer. 
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Ad 4) Eventuelt 

Hanne Møller henviste til APV´en og sagde, at den beklageligvis viser at 

der både på institutter og i Fakultetsservice foregår enkelte tilfælde af 

sexchikane, mobning og trusler om vold. I 2010 vedtog Fakultetets Sam-

arbejdsudvalg en erklæring vedrørende krænkende adfærd - bl.a. med 

præcise definitioner af, hvad uacceptabel adfærd er. Erklæringen findes 

nu i en ny version1. 

 

Mødet sluttede kl. 10.40 

                                                 
1 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Documents/Det%20Humanistiske%20Fakultets%20erk

læring%20om%20krænkende%20adfærd%202013.pdf 

 

https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Documents/Det%20Humanistiske%20Fakultets%20erklæring%20om%20krænkende%20adfærd%202013.pdf
https://intranet.ku.dk/hum/Nyheder/Documents/Det%20Humanistiske%20Fakultets%20erklæring%20om%20krænkende%20adfærd%202013.pdf

