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Fakultetets SamarbejdsUdvalg  

M Ø D E R E F E R A T  19. APRIL 2016 

Forum Møde i FSU  

Møde afholdt: Fredag den 15. april 2016  

Sted: Mikado House – Montecristo  

Referent: Susanne Kirst  

Til stede: 

A-siden:  

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

Hanne Møller (HR- og personalechef), Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier) og Per Hasle (institutleder IVA)  

B-siden:  

Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for 

Engelsk, Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for 

adm. ansatte AC), Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for 

Medier, Erkendelse og Formidling), Caroline Gjellerod (sagsbehandler og 

specialekoordinator, TR for AC-ansatte Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier), Hans Elbeshausen (lektor IVA), Peter B. Andersen 

(lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), og René 

Rasmussen (lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab) og 

Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP) 

Gæster: Økonomichef Jan Pedersen  

Afbud: Steen Linke Larsen (ITMEDIA), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt 

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



 

SIDE 2 AF 6 Fakultetsservice) og Morten Michelsen (lektor Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab)  

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Oversigt over flytning og fortætning, herunder status på KUA3 

byggeri: Kristian Boye Petersen meddelte, at KUA3 er klar til 

indflytning i januar 2017. HUM overtager bygningerne medio 

november 2016. De udendørs projekter såsom torvet, 

parkeringspladser mm. starter i bedste fald omkring juli 2016. 

 

b. Fortætning og flytninger i øvrigt: HR og Økonomicentret flytter 

fra Mikado House i løbet af efteråret og ind i biblioteksområdet 

på EnGeRom sammen med CIP og TEACH. CIP vil 

organisatorisk flytte til fakultetsservice. CIPs VIP vil stadig høre 

under EnGeRom organisatorisk. HUMit er flyttet til ITMEDIAS 

område i KUA2. 

Lokalerne i Forbrugerstyrelsen vil også blive rømmet og 

tekstilcentret flyttes til SAXO. 

Der nedsættes flyttegrupper, når tidsplanen foreligger. 

 

Initialomkostningerne til ombygninger skal ses som en 

investering i fremtiden. Nettogevinsten bliver ca. 15 – 17 mio. 

kr., og overskuddet bliver en opsparing til fremtidige besparelser. 

Når der foreligger et fuldt økonomisk overblik, vil dette blive 

udmeldt. I maj måned vil der orienteres om yderligere 

besparelsesinitiativer i forbindelse med undersøgelsen af, om 

Sønder Campus kan blive et driftsområde for de tørre fakulteter. 

 

Ad 3) Til drøftelse 

a. Uddannelsesøkonomi: Bilaget ”Uddannelsesøkonomisk 

beretning” dateret 17. februar 2016, blev uddelt på FSU mødet 

den 26. februar 2016.  

Det er konkluderet, at såfremt en BA-uddannelserne skal hænge 

sammen økonomisk, skal der være et optag på ca. 40 studerende, 

og ca. 30 studerende skal gennemføre. På KA-uddannelsen skal 

der være et optag på minimum 50 studerende, og gennemførsel 



 

SIDE 3 AF 6 for ca. 40 studerende. Årsagen til det højere antal på KA er bl.a. 

pga. omkostningerne til specialet. 

Ulf Hedetoft sagde, at hvis HUM skal opretholde bredden, 

kvaliteten og 12-timers kravet mm., må der findes kreative 

løsninger, såsom bredere indgange til flere uddannelser/fag og 

flere studerende på de samme kurser det første år – den 

omvendte tragt, hvor studiet starter bredt og derefter bliver mere 

specialiseret. 

KU foranlediger, at en ekstern konsulent udarbejder konkrete 

udregninger på de respektive uddannelser. Senest i juli 2016 skal 

rapporten være klar. HUM har fået 2,5 mio. kr. fra styrelsen og 

1,5 mio. kr. af disse midler skal bruges til konsulentrapporten.  

Forskningsområdet er ikke med i de økonomiske beregninger.  

Realistisk set er udfordringen ved frafald på BA noget større end 

anført i beretningen, og frafaldet har en stigende tendens. 

Klare besparelsesobjekter er bl.a. ekstern censur, som beløber sig 

til 22 mio. kr. årligt og reeksamen, hvor studerende ikke kommer 

til eksamen.  

Den 10. maj foreligger 12-mandsudvalgets anbefalinger, og de 

bliver udsendt til FSU til lynhøring inden mødet og kommer til 

drøftelse på FSU mødet den 20. maj. 

 

 

 

Uddannelsesøkonomi vil i øvrigt blive drøftet igennem hele 2016 

og rektoratet, som bestiller konsulentrapporten, er forpligtet til at 

lave opfølgning på denne. 

  

b. Frafald: Punktet var primært et orienteringspunkt og vil blive 

drøftet ved næste FSU-møde den 20. maj.  

 

 

Jens Erik Mogensen sagde, at rapporten ”Frafaldsrapport på 

HUM” dateret 30. marts 2016 er i høring i direktionen, AR og 

FSU. Den skal tilpasses indholdsmæssigt, og der skal udarbejdes 

en pixi udgave, som efterfølgende sendes i høring på 

institutterne. 

Opfølgning: 12-mandsudvalgets anbefalinger til drøftelse den 

20. maj. 

Opfølgning: Frafald på dagsorden 20. maj 



 

SIDE 4 AF 6 Enkelte områder er ikke adresseret i rapporten, da de er vedtaget 

og implementeret, f.eks. indførelsen af karakterkrav hvor 

gennemsnittet skal være mindst 6,0 gældende fra optagelse i 

2018, 12-timers kravet, øget brobygning mm. 

Det der er evidens for kan virke, er der anbefalinger til, f.eks. at 

1. året er vigtigt, da frafaldet på BA og KA hovedsageligt ligger 

der. 

Udvalgets anbefalinger: Uddannelsesprioritet som 

vurderingskriterium, udvikling og afprøvning af nye 

prøveformer, frafald gennem hele uddannelsen (BA og KA) – 

analyse af den studerendes vej gennem studiet, afvikling af 

studiestartsprøve inden 1. oktober, kompetenceløft af 

undervisere på førsteåret, studiegrupper for BA-studerende, 

opgaver om faglighed i praksis, kollegaforum for undervisere på 

små hold, todelt uddannelsesmodel for fremmedsprog-

uddannelserne, social og faglig integration på KA, 

rammesættende indsatser målrettet hhv. implementering og 

evaluering. 

Der skal prioriteres, hvad der kan lade sig gøre på kort bane og 

på lang bane, og institutterne skal lave uddannelsesspecifikke 

handlingsplaner indenfor en bestemt frist. Udvalget er 

sparringspartner i processen, og beslutningerne skal følges til 

dørs og evalueres. 

Ulf Hedetoft sagde, at vi skal have fokus på den kommende 

institutionsakkreditering, hvor vi skal vise fornuftige planer for 

at minimere frafald via vores anbefalinger. 

c. Redegørelse til HSU over opgavebortfald efter tilpasning: FSU 

havde fået et notat ”konsekvenser af tilpasninger” dateret 30. 

marts 2016 og statistik, men på HSU mødet den 13. april var der 

forelagt en detaljeret beskrivelse for alle fakulteter, som det blev 

aftalt skulle udsendes til FSU. 

 

 

 

          

 

Ulf Hedetoft gjorde opmærksom på, at processen vedr. 

opgavebortfald ligger decentralt på institut/i afdelingerne og 

henviste til EnGeRoM og SAXO, der har udarbejdet en strategi 

vedr. opgavebortfald, og han pointerede, at vi skal prøve at 

undgå opgaveglidning, medmindre det er en bevidst beslutning. 

Opfølgning: HSU bilag vedr. konsekvenser af tilpasninger 

udsendes til FSU 



 

SIDE 5 AF 6 Jens Erik Mogensen sagde, at der også skal laves en handleplan i 

U&S. Bl.a. skal studieordningsområdet gennemgås og 

effektiviseres og karrierevejledningen og studenterservice er 

nedlagt i U&S. Ulf Hedetoft tilføjede, at der er en overtilpasning 

i U&S, og at enkelte frivillige fratrædelser derfor skal 

genbesættes.  

 

Caroline Gjellerod oplyste, at der mangler en plan for, hvordan 

lederne taler sammen om opgavebortfald.  

Jens Erik Mogensen sagde, at FAMU har fokus på dette. 

 

Jesper Nielsen henviste til sidste afsnit i det udsendte notat, som 

var lidt uklart. Da FSU var interesseret i at læse alle 

indmeldingerne fra institutterne, blev det besluttet, at disse skulle 

indhentes fra Jesper Hede og udsendes til FSU 

 

 

 

 

Kristian Boye Petersen oplyste, at i forbindelse med ITMEDIAs 

lukning er der tale om opgavebortfald i forbindelse med visse 

former for AV-service, og der ligger en forpligtelse hos alle til at 

respektere opgavebortfald fra denne afdeling, således at der vises 

solidaritet faggrupperne imellem. En mere detaljeret opgørelse 

over, hvilke opgaver der falder bort, og hvilke opgaver 

organisationen fremover kan forvente at få løst, vil blive 

offentliggjort så snart han havde fået afdækket og beskrevet de 

fremtidige forhold. 

 

d. Status efter og evaluering af tilpasningsrunden: Jens Erik 

Mogensen oplyste, at FAMU har afholdt seminar for 

arbejdsmiljøgrupperne og LSU’erne for at gøre status efter 

tilpasningsrunden. Der var bl.a. oplæg fra HR konsulent Margit 

Simonsen fra HR&O og fra Peter Wedel Bay bl.a. baseret på 

fokusgruppeinterviews. Peter Wedel Bay har lavet en 

sammenskrivning af konklusionerne, som vil blive sendt til FSU 

og FAMU til brug for fællesmødet den 20. maj. 

Hanne Møller sagde, at et par af de vigtigste konklusioner fra 

seminariet var, at det har været en meget lang proces – for lang, 

men samtidig en nødvendig lang proces. Ledelsen skal fortsat 

være opmærksom på, at de pt. er nået længere i deres 

bearbejdning af hændelsesforløbet end medarbejderne er – dvs. 

der eksisterer en asymmetri pga., at lederne har været længere 

Opfølgning: Institutternes indmeldinger vedr. konsekvenser af 

tilpasninger udsendes til FSU 



 

SIDE 6 AF 6 fremme i planlægningen af hele forløbet end medarbejderne. 

Derfor skal ledelsen være opmærksom på, at medarbejderne kan 

have et større behov for at tale forløbet igennem, end de måske 

forestiller sig, og det er derfor vigtigt at give organisationen tid 

til at komme sig.  

Næste skridt er, at der skal arbejdes videre med konklusionerne 

lokalt. Ulf Hedetoft nævnte, at institutterne/afdelingerne skal 

fokusere på, hvor de er, og hvor de er på vej hen, denne proces 

pågår allerede flere steder. 

 

 

 

e. Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2015: Ingen bemærkninger 

f. Nye stillinger på vej: Hvordan sikres en god proces i 

ansættelserne efter en afskedigelsesrunde? Pga. tidsnød blev 

punktet udskudt 

Ad 4) Meddelelser 

           Intet til dette punkt 

Ad 5) Eventuelt 

           Intet til dette punkt 

           Mødet sluttede kl. 14.45 

Opfølgning 

 Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

1.  3.a 12-mandsudvalgets anbefalinger til drøftelse den 20. 

maj 

 

2.  3.c HSU bilag vedr.konsekvenser af tilpasninger 

udsendes til FSU 

Susanne Kirst 

3.  3.c Institutternes indmeldinger vedr. konsekvenser af 

tilpasninger udsendes til FSU 

 

Susanne Kirst 

4.  3.d Konklusioner fra FAMU seminaret udsendes til FSU 

 
Susanne Kirst sammen med 

Peter Wedel Bay ifm 

fællesmødet den 20. maj 

5. 3.f  Nye stillinger på vej; Hvordan sikres en god proces i 

ansættelserne efter en afskedigelsesrunde? 

 

 

 

Opfølgning: Konklusioner fra FAMU seminaret udsendes til 

FSU 


