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Til stede: 

A-siden:  

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

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

Thuesen (Institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og 

Hanne Møller (HR- og personalechef) 

B-siden:  

Hans Elbeshausen (Lektor IVA), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institut-

sekretær, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Jørgen Staun (fælles-

TR for VIP, næstformand for FSU, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og 

Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansatte AC), Anders 

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

Meesenburg (AC-fuldmægtig U&S), Morten Michelsen (Lektor, Institut for 

Kunst og Kulturvidenskab) og Peter B. Andersen (lektor, Institut for Tvær-

kulturelle og Regionale Studier) 

 

Afbud fra: Per Hasle (institutleder, IVA),  

 



 

SIDE 2 AF 10 Under punkt 2 deltog FAMU: 

Pia Møller (afdelingsleder i driftscentret), Hanne Braae (Institutadministra-

tor EnGeRom), Henriette Bülow (fuldmægtig U&S), Karsten Fledelius 

(Lektor, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), Rasmus Steen 

(Stud. mag. Indoeuropæisk), Stig Andersen (driftschef) og Jens Wichmann 

(afdelingsleder) 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Fællesmøde med FAMU fra kl. 10 – 11 

a. Til drøftelse: ÅTT-2013: Resultaterne af trivselsdelen for fakul-

tetet (2 bilag: Fakultetsrapport ÅTT Trivselsdelen og Følgeskri-

velse ÅTT-trivselsdelen)  

b. Til orientering: ÅTT-2013: Resultaterne af tilfredshedsdelen for 

de ansatte, fakultetsresultater ( 2 bilag: Fakultetsrapport ÅTT 

Tilfredshedsdelen og Tilfredshedsdelen første opsamling 

c. Rygeafmærkning, “nudging" og skure mv (1 bilag) 

 

3) Orientering fra ledelsen 

a. Syge- fraværsstatistik (2 bilag) 

b. Opfølgning på MUS 2013 (1 bilag) 

c. Status på flytning til Mikado House, hvem fraflytter KUA 2 og 

hvem flytter/får mere plads i KUA 2 

d. Planer om udskiftning af aktuelt rengøringsselskab 

e. CSTs fremtid herunder særligt: 

1. bevæggrunde for fusion  

2. aktuel status og tidsplan  

3. udmeldte vilkår og procedurer for fusionsprocessen   

4. medarbejdervilkår, medarbejderindflydelse/drøftelser i fusi-

onsprocessen  

5. Sikring af kulturel brobygning (HR- processer)  

 

4) Til drøftelse:  

a. Personaleoverblik 

b. Status på den gode rekrutteringsproces for TAP (bilag) 

c. Mulighed for at søge midler til arbejdsmiljøindsatser   

 

5) Meddelelser    

6) Eventuelt    



 

SIDE 3 AF 10  

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Fællesmøde med FAMU 

a. Til drøftelse: ÅTT-2013: Resultaterne af trivselsdelen for fakul-

tetet:  

Jens Erik Mogensen startede med at byde velkommen til Henri-

ette Bülow fra U&S og stud.mag. Rasmus Steen. som begge to er 

nye medlemmer af FAMU. Stud. mag. Sofie Gro Holde er også 

nyt medlem af udvalget, men hun var ikke til stede ved mødet. 

KUs ledelse har besluttet, at der iværksættes en årlig måling af 

trivsel og tilfredshed samt en årlig light udgave af UMV. 

Spørgsmålene til ÅTT-2013 er stillet pba. APV-2012, og en op-

følgning på institutter og enheders handleplaner er derefter bear-

bejdet. Jens Erik Mogensen og Peter Wedel Bay har stået for op-

følgningen for at sikre ensartethed i behandlingen af de konkrete 

handleplaner. 

ÅTT viser en strukturel fremgang i de administrative søjler, og 

der har ikke været incitament til at redigere de foreliggende 

handleplaner. 

Gennemgangen af resultaterne fra APV-2012 på institutterne og 

i Fakultetsservice foranledigede, at der blev iværksat 5 arbejds-

grupper:   

1. En generelt trivselsfremmende indsats  

2. Kortlægning og afrapportering af IT-problemer på 

fakultetet 

3. Modtagelse og integration af internationale med-

arbejdere 

4. Den gode kommunikation i beslutningsprocesser 

5. Bedre rengøring 

Disse 5 arbejdsgrupper er i gang med at udarbejde anbefalinger. 

Peter Wedel Bay oplyste, at institutterne har lavet et grundigt 

stykke arbejde i forbindelse med deres handleplaner, og der har 

ikke været behov for store justeringer.  



 

SIDE 4 AF 10 Hanne Møller bemærkede, at enhederne i fakultetsservice har 

frie hænder til at arbejde med trivselsresultatet og nævnte, at 

U&S´s 4 enheder f.eks. har indført et fast dagsordenpunkt, som 

hedder resursefordeling og fokus på rekruttering, således at ny-

ansættelser og genbesættelser bliver drøftet i div. teams. Derud-

over skal ÅTTs resultat tages med i MUS. Økonomicentrets triv-

selsmåling er gået frem efter den store fusion, og Peter Wedel 

Bay følger løbende op på dette. Ledelsessekretariatet har et me-

get fint trivselsresultat. HR og personaleafdelingen er stadig ud-

fordret mht. tid og resurser.  

Peter Wedel Bay oplyste, at D-VIP har en lav score i ÅTT rap-

porten, men svarprocenten er også lav. APV-arbejdsgruppe 1 vil 

udarbejde en Pixibog, som bl.a. vil komme med anbefalinger til, 

hvordan man får D-VIP i tale. Jens Erik Mogensen tilføjede, at 

der skal foretages en undersøgelse af arbejdsforhold, herunder 

integration i miljøerne. 

Peter Wedel Bay opsummerede fokuspunkterne i ÅTT: 

Der har været en positiv fremgang inden for alle 9 spørgsmål på 

side 3 i rapporten
1
 sammenlignet med APV-2012. Især i forbin-

delse med spørgsmål 2: Jeg har en passende indflydelse på min 

egen arbejdssituation, hvor HUM nu ligger på niveau med det 

øvrige KU samt spørgsmål 6. Min nærmeste leder tager ansvar 

for trivsel og arbejdsmiljø hos dine medarbejdere, der er steget 

med 0,3 procentpoint.  

De tre spørgsmål med den dårligste vurdering er:  

Spørgsmål 3 Jeg har normalt en passende balance mellem mit 

arbejdsliv og privatliv (3,4) 

Spørgsmål 4 Jeg har normalt en passende balance mellem ar-

bejdstid og arbejdsmængde (3,0)  

Spørgsmål 7 Min nærmeste leder giver mig tilstrækkelige tilba-

gemeldinger på mit arbejde (3,4).  

Forholdet til nærmeste leder har stor betydning for, om man tri-

ves i sit arbejde, og dette er stadig en udfordring, som der vil 

blive udarbejdet anbefalinger til at forbedre. 

På spørgsmål 12 på side 4 i rapporten kan det konstateres, at 

81% oplever at der følges tilfredsstillende op på den aftalte ud-

viklingsplan. 

Vedr. ph.d.-studerende og D-VIP skal der være ekstra fokus på 

trivslen.   

                                                 
1
Bilag: Fakultetsrapport trivsel 2013  



 

SIDE 5 AF 10 Jens Erik Mogensen bemærkede, at der er stor forskel på mand-

lige og kvindelige ph.d.-studerendes trivsel, og denne problema-

tik er taget op i ph-d.-udvalget, hvor man arbejder på en række 

initiativer, der skal styrke de ph.d.-studerendes trivsel. 

Hanne Braae spurgte, om det var muligt at få formidlet ph.d.-

udvalgets diskussion til institutterne, da hun kunne konstatere, at 

der er mange sygemeldinger – specielt fra de kvindelige ph.d.-

studerende. 

 

b. Til orientering: ÅTT-2013: Resultaterne af tilfredshedsdelen for 

de ansatte: 

Hanne Møller sagde, at tilfredshedsdelen berører de administra-

tive søjler på KU-, FAK- og institutniveau. De administrative le-

dere har gennemgået tallene. HR- og personalekredsen har f.eks. 

fundet 3 fokuspunkter, der skal arbejdes videre med. Meningen 

er, at alle enheder skal arbejde videre med de udfordringer, der er 

på de specifikke områder. 

HR og personalekredsen har fokus på, at der sørges for at nye 

medarbejdere får en ansættelseskontrakt til tiden samt opstram-

ning på at følge regler mht. ansættelse af studentermedhjælpere. 

 

Jørgen Staun spurgte, om det er muligt at få fritekstsvarene fra 

spørgeskemaerne ud på institutterne, så de kan bruges af LSU til 

det videre arbejde. 

 

Peter Wedel Bay oplyste, at rektor har udmeldt at svarene enten 

skal ud til alle eller ingen, samt at der kan være personfølsomme 

oplysninger, som kan vanskeliggøre anonymiteten, men Hanne 

Møller og ham selv har læst alle svarene, så der er ikke gået in-

formationer tabt. 

 

Hanne Braae bemærkede, at hun godt kan følge Jørgen Stauns 

indstilling om at se fritekstsvarene, og Mike Wenøe tilføjede, at 

på Science havde formand og næstformand f.eks. læst fritekst-

svarene. 

 

Jørgen Staun oplyste, at HSU vedtog et pilotprojekt for at finde 

ud af, om det var brugbart at andre læste fritekstsvarene, og til-

bagemeldingen var, at det havde virket godt på fysik. Han mente 

derfor, at HUM evt. også kunne gøre brug af fritekstsvarene. 

 

Karsten Fledelius tilføjede, at ÅTT er et vigtigt instrument og at 

fritekstsvarene giver fylde i behandlingen af problemerne. 

Ulf Hedetoft ville undersøge nærmere, om der var mulighed for 

at bruge fritekstsvarene. 



 

SIDE 6 AF 10  

c. Rygeafmærkning, nudging og skure mv.: 

Jens Erik Mogensen sagde, at de lokale arbejdsmiljøgrupper og 

FAMU har udarbejdet en rygepolitik, som supplerer KUs fælles 

rygepolitik.  HUMs rygepolitik træder i kraft 1. maj 2014. 

 

Der er to steder på campus, hvor rygning kan foregå: 

 

1. Skuret over for hovedindgangen ved KUA2 

2. Mellem bygning 22 og 27 ved KUA1 

 

Det er tilladt at ryge uden for de øvrige indgange ved henholds-

vis KUA1 og KUA2. 

 

Derudover er det forbudt at ryge ved følgende indgange: 

 

KUA1: Hovedindgangen i bygning 22 og 24 samt ved indgan-

gen til Multisalen i bygning 21 

KUA2: Det afmærkede område ved hovedindgangen og i gård-

haver og på terrasser. 

 

De rygefrie zoner bliver klart og tydeligt markeret med skilte og 

bemaling på asfalten.  

 

E-cigaretter: 

Der er endnu ikke forsket tilstrækkeligt i, om e-cigaretter udgør 

en sundhedsfare på lignende vis som almindelig tobak. Så længe 

der hersker tvivl, har arbejdsmiljøorganisationen besluttet, at det 

kun er tilladt at ryge på e-cigaretter på enkeltmandskontorer 

(samt udendørs på arealer, hvor rygning er tilladt). Det er ikke 

tilladt at ryge dem på flermandskontorer og på fællesarealerne. 

Når der foreligger bedre viden om e-cigaretter, tager arbejdsmil-

jøorganisationen endelig stilling til, om der må ryges på disse 

indendørs. 

Annemarie Jensen spurgte, om der er sanktionsmuligheder, så-

fremt rygepolitikken ikke overholdes. 

Jens Erik Mogensen svarede, at proceduren vil være som ved 

andre uoverensstemmelser. Først kan man tale med sin kollega 

og henvise til rygepolitikken. I sidste ende er det lederens an-

svar, at gøre opmærksom på evt. misligholdelse af politikken. 

Kristian Boye Petersen oplyste, at der kommer skure til rygerne. 

Mødet med FAMU sluttede kl. 10.50 

 



 

SIDE 7 AF 10  

           Ad 3) Orientering fra ledelse 

a.  Syge- fraværsstatistik:  

Ulf Hedetoft konkluderede, at statistikken ikke afviger fra tidli-

gere statistikker. HUM ligger ganske pænt og opgørelsen fordrer 

ikke aktiv handling. Det bemærkelsesværdige er, at der registre-

res større fravær blandt TAP i forhold til VIP, samt at der er me-

re fravær blandt kvinder end mænd.  

Mike Wenøe spurgte, om det ikke er kutyme, at man melder sig 

syg blandt VIP, og Hanne Møller svarede, at alle der er syge 

skal melde sig syg via deres lokale ScanPas ansvarlige. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at der er mere fleksibilitet i VIPs til-

stedeværelse, da undervisningsforberedelse kan laves hjemme-

fra, og manglende tilstedeværelse for VIP er ikke synlig på 

samme måde som f.eks. på TAPs manglende tilstedeværelse. 

Kristine Meesenburg spurgte, hvordan tallene kan bruges proak-

tivt på områderne, og Hanne Møller svarede, at man kan gå i de-

taljer i de enkelte enheder både på fakultetsservice og på insti-

tutterne, så statistikken kan bruges lokalt. Mike Wenøe oplyste, 

at U&S arbejder lokalt med sygefravær og samtaler i den for-

bindelse.  

Ulf Hedetoft tilføjede, at de enkelte afdelinger/institutter kan 

trække tal og se, om der er områder, hvor der skal være særlig 

opmærksomhed i forbindelse med mistrivsel og/eller stress. 

Kristian Boye Petersen tager dette op med institutterne. 

 

b. Opfølgning på MUS 2013: 

Ulf Hedetoft sagde, at der har været en forbedring af tallene for 

afholdelse af MUS, hvis man sammenligner 2012 og 2013. 

MUS tallene er trukket i forbindelse med APV 2012, hvilket gør 

tallene lidt usikre og opfordringen er derfor, at lederne selv hol-

der statistik med MUS. 

HSU har valgt APV modellen til MUS. 

Det er positivt, at der registreres en fremgang med MUS, da 

denne samtale og opfølgningen på den anses for at være meget 

vigtig, så innovation og impact f.eks. tages op med VIP. Hvert 

enkelt institut må vurdere, hvor lang tid en MUS skal tage, og 

MUS er obligatorisk. Lederen er forpligtet til at tilbyde MUS, 

og medarbejderen er forpligtet til at tage imod MUS. 



 

SIDE 8 AF 10 Ved nyansættelser i forbindelse med udenlandske medarbejdere, 

på adjunkt niveau (tenure track), lektorer, professorer, post doc. 

samt ph.d., skal der være fokus på MUS. 

Ingolf Thuesen pointerede vigtigheden i at afstemme forvent-

ninger med lederen og synliggøre opfattelsen af MUS som en 

mulighed for sparring med lederen.  

 

c. Status på flytning til Mikado House: 

Ulf Hedetoft oplyste, at HR og personaleafdelingen, Økonomi-

centret, ph.d. skolen og HUMit flytter til Mikado House. TORS 

får derefter HUMit´s lokaler i bygning 25 og MEF får 16.1-

gangen (HR og Øko.). 

Flytningen er planlagt til august 2014. Mikado House står pt. 

som råhus. HR og Øko. Har selv designet indretningen, og afde-

lingerne vil få mere plads til rådighed. 

Lejen af Mikado House løber frem til 2016/17, når KUA3 står 

færdigt. 

Mike Wenøe spurgte, om medarbejderne var blevet hørt i pro-

cessen og Hanne Møller svarede, at hun har valgt indretningen 

ud fra medarbejdernes faglige tilknytning og fællesskaber, og at 

økonomicentret pt. overvejer en model med storrumskontorer og 

flermandskontorer. Det er kun lederne, der får enkeltmandskon-

torer. 

 

d. Planer om udskiftning af aktuelt rengøringsselskab: 

 

Kristian Boye Petersen sagde, at Alliance+ har varslet alle ren-

gøringsmedarbejdere, at de skal gå ned på 25 timer om ugen fra 

fuldtid, og HUM har markeret, at det efter vores vurdering er en 

uacceptabel måde at behandle medarbejdere på, og vi er pt. i 

forhandlinger med Alliance+ i den forbindelse.  FSU bliver ori-

enteret om udfaldet ved næste møde i maj. 

 

Jørgen Staun bemærkede, at flere kollegaer har gjort opmærk-

som på, at der bliver gjort rent på kontorerne på uhensigtsmæs-

sige tidspunkter, som virker forstyrrende på ens arbejde. Kristi-

an Boye Petersen vil gå videre med denne problematik. 

 

e. CSTs fremtid: 

Ulf Hedetoft oplyste, at det er besluttet at CST ved årsskiftet 

2014/15 fusionerer med enten NFI, IVA eller INSS. CST afhol-

der bilaterale møder med dem alle, hvor medarbejderrepræsen-

tanter også deltager. Der er klar opbakning på CST, og deres 



 

SIDE 9 AF 10 LSU drøfter fusionsprocessen på alle møder. Dekanatet overta-

ger processen, når de indledende forhandlinger er slut, og tinge-

ne skal formaliseres på baggrund af CSTs anbefaling. CST får 

større sikkerhed ved at blive tilknyttet et større institut. 

 

4) Til drøftelse:  

a. Personaleoverblik: 

Mike Wenøe sagde, at b-siden ønsker at kunne følge med i ud-

viklingen i personalesammensætningen over tid for at kunne 

drøfte forholdet mellem arbejdstid og arbejdsopgaver, f.eks. i 

forbindelse med fremdriftsreformen og for at sikre at alle LSU 

er informeret om dette. 

Hanne Møller svarede, at dette har været drøftet i SUFS, og hver 

enkelt leder er informeret om deres område i fakultetsservice, 

samt at der er lagt en plan for VIP rekrutteringerne, således at 

bemandingen på dette område er planlagt. Det samme kunne gø-

re i administrationen. 

Ulf Hedetoft bemærkede, at et personaleoverblik kan gives, og 

at der også afsættes økonomiske midler til evt. flere resurser, når 

der er indblik i prioriteten af arbejdsopgaverne.  

Det blev aftalt at HR og økonomiafdelingen udarbejder et per-

sonaleoverblik. 

 

b. Status på den gode rekrutteringsproces for TAP: 

Hanne Møller henviste til FSUs drøftelser om et overblik på 

rekrutteringsprocessen fra november måned 2013. Notatet fra no-

vember måned er blevet opdateret og suppleret med en oversigt 

over ansættelse af TAP uden opslag. Det nye notat blev kort drøf-

tet, og det blev aftalt, at Mike Wenøe ser notatet igennem og ven-

der tilbage til Hanne Møller med bemærkninger.  FSU får det en-

delige notat til orientering. 

 

c. Mulighed for at søge midler til arbejdsmiljøindsatser: 

 

Mike Wenøe henviste til ÅTT og evt. ønsker om særlige indsat-

ser, hvor det måske kunne være en idé at søge økonomiske midler 

til dette, hvortil Ulf Hedetoft svarede, at gode idéer er velkomne, 

til indsatser, hvor der kunne være behov for dette. 

Anders Granum Aagaard tilføjede, at resurserne også kunne være 

støtte fra f.eks. HR- og personaleafdelingen. 

 

 

   



 

SIDE 10 AF 10 Ad 5) Meddelelser 

Ulf Hedetoft meddelte, at HUM agter at indføre normal undervis-

ningstid fra kl. 8 – 18 pga. 12-timers kravet, og det deraf udvide-

de lokalebehov. Denne ændring er udmeldt til institutlederne. 

 

Ad 6) Eventuelt 

Nedrivningen af gl. KUA er færdig og genopbygningen er påbe-

gyndt med estimeret færdiggørelse ultimo 2016 primo 2017, hvil-

ket er udmeldt officielt. Byggeriet ligger stille pt., da der forhand-

les om økonomien. 

 

Kristine Louise Meesenburg meddelte, at hun har fået nyt job i 

Nørregade, og hun takkede derfor af for samarbejdet i FSU. 

 

Mødet sluttede kl. 12.05 

 

 

 

 


