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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:   Fredag, den 31. maj 2013 kl. 10 - 11 

Sted:           Lokale 15.B.007 

       Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

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

Hanne Møller (HR- og personalechef), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut 

for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Per Hasle (institutleder) 

B-siden: 

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

mansk og Romansk), Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, In-

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

TR for adm. ansatte AC´er), Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, 

Dansk Metal, TAP), Morten Michelsen (lektor, TR for VIP, Institut for 

Kunst og Kulturvidenskab), Peter B. Andersen (fælles-TR for VIP, næst-

formand for FSU, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) 

og Kristine Louise Meesenburg (AC-fuldmægtig U&S) 
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Gæster: Mette Sandbye (institutleder IKK) og Gyrd Foss (institutadministra-

tor IKK) 

Afbud fra: Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør) og Erik Tang (gartner, 

Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP)  

 

FSU-sekretariatet: Susanne Kirst 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Orientering fra ledelsen: 

a. Fremtidigt behov for studielektorer på musikvidenskab (bilag)  

3) Eventuelt    

 

 Ad 1) Godkendelse af dagsordenen: 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen: 

Efter en kort præsentationsrunde indledte Ulf Hedetoft mødet med at si-

ge, at der var indkaldt til ekstraordinært møde for at orientere om sagen 

vedr. fremtidigt behov for studielektorer på musikvidenskab, da det er 

intentionen at håndtere forløbet på en ordentlig måde og bruge den for-

nødne tid på at dette sker. 

På baggrund af sagsnotat ”Fremtidigt behov for studielektortimer på 

musikvidenskab” af 16. maj 2013 udarbejdet af Gyrd Foss, opridsede 

Ulf Hedetoft problemstillingen i korte træk: 

Undervisningsassistenterne på musikvidenskab fastansættes som studie-

lektorer i 2010, hvor de før var ansat i tidsubegrænsede stillinger som 

undervisningsassistenter med variabelt timetal. Efter revision af BA-

uddannelsen i musikvidenskab og en ny studieordning (BA2012), hvor 

der blev lagt vægt på en styrkelse af den videnskabelige uddannelse med 

en bedre integration af praksisdimensionen i den samlede uddannelse og 

en bevægelse mod færre og mere integrerede eksaminer, vil praksisfa-

gene (sang, hørelære og korledelse) fremover kræve færre ressourcer. 

Hanne Møller tilføjede, at dette første møde har til formål at ledelsen 

orienterer om grundlaget for reduktionen, herunder den økonomiske si-

tuation for praksisfagene samt drøftelse af den kommende proces med 

FSU. 
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På det ordinære FSU-møde den 7. juni vil der foreligge et udkast til no-

tat om udvælgelseskriterier og afværgeforanstaltninger. 

Følgende forslag blev drøftet: 

Godkendelse af afværgeforanstaltninger på FSU mødet den 7. juni 

Information til berørte medarbejdere med frist for indsigelse den 28. juni 

Efterfølgende kan der udarbejdes en opgørelse over, hvem der har taget 

imod en fratrædelsesordning og derved skabe overblik over status. 

Følgende kriterium i forbindelse med afskedigelse anvendes: ”Hvilke 

medarbejdere vil det være vanskeligst at undvære under de givne for-

hold”. Her vil der blive lagt vægt på, hvilke behov der skal dækkes i de 

tre områder: sang, hørelære og korledelse. 

Udvælgelsen kunne ske fra den 1. juni – 15. juni med en efterfølgende 

høring på 14 dage, således at der foreligger en afgørelse ved udgangen 

af august med aftrædelser og evt. fritstilling. 

Mette Sandbye tilføjede, at alle implicerede medarbejdere længe har 

vidst, at reduktionen af praksisundervisningen skulle revurderes. Derfor 

er det vigtigt, at vi får en afklaring i forhold til de medarbejdere, der bli-

ver berørt af dette. Der afholdes et orienteringsmøde på musikvidenskab 

den 4. juni, hvor den videre proces bliver fremlagt. En tidsplan og en 

procedure er derfor vigtig at videreformidle. 

Hanne Møller påpegede, at tidsperspektivet i processen er en balance 

mellem behandling i de kollegiale organer og de mennesker, der venter 

på en afgørelse. Vedr. afværgeforanstaltninger skal medarbejderne have 

mulighed for at overveje, om de f.eks. ønsker at fratræde med en aftræ-

delsesordning, og det skal drøftes hvor lang tid, der er passende til denne 

overvejelse. 

Gyrd Foss sagde, at den nye studieordning indeholder faglige og pæda-

gogiske overvejelser i forhold til undervisningen, hvilket bl.a. indebæ-

rer, at der er mere fokus på de akademiske elementer end de kunstneri-

ske elementer, og der er mere gruppeundervisning på bekostning af so-

loundervisning.  

Ulf Hedetoft pointerede, at overvejelser fra et fagligt standpunkt på in-

stituttet også er vigtigt. 

Mette Sandby ville finde det ønskeligt, at tidsplanen gjorde det muligt, 

således at der kunne være en afgørelse inden sommerferien, da de berør-

te medarbejdere derved ikke skal gå i uvidenhed hele sommeren. 

Peter Andersen tilføjede, at B-siden ville tænke over tidsplanen og vente 

på et endeligt tilsagn til efter drøftelsen af afværgeforanstaltningerne den 

7. juni. 

Morten Michelsen påpegede, at musikvidenskab ikke er i konkurrence 

med musikkonservatoriet og at den nye studieordning (BA 2012) ikke 
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udelukkende er en realitet pba. en faglig overvejelse, men at udgangs-

punktet for dens tilblivelse var, at der skulle spares. 

 

FSU drøftede STÅ-satsen mm. og Gryd Foss sagde, at størrelse og om-

fang af STÅ er en større diskussion, men praksisundervisning på musik-

videnskab er dyrt, selvom instituttet modtager ekstra penge til dette om-

råde, men selv indenfor den eksisterende økonomiske ramme, må det 

konstateres, at soloundervisning er en meget bekostelig undervisnings-

form. 

Det blev herefter aftalt, at Hanne Møller udarbejder et skelet til proces-

plan og undersøger udfordringer mht. tidsinterval for høringsfristen. 

Gyrd Foss bad om, at der supplerende blev overvejet at der er to hensyn 

tage. De berørte medarbejdere og de resterende medarbejdere, som skal 

flytte og bygge nyt arbejdsmiljø op i KUA2. 

 

Ad 3) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

 

Mødet sluttede kl. 11 


