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M Ø D E R E F E R A T  14. DECEMBER 2018 

Forum FSU - FAMU møde  

Møde afholdt Torsdag den 6. december 2018  

Sted Lokale 27.1.47  

Referent Susanne Kirst  

Til stede 

 

A-siden:  

Jesper Kallestrup (dekan og formand for FSU), Jens Erik Mogensen 

(prodekan), Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Ingolf Thuesen 

(institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) og Peter 

Thiem Klitsø (sektionsleder HR Søndre City) 

B-siden:  

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

Engelsk, Germansk og Romansk), Peter B. Andersen (lektor, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier), Alexander Safet Memedi (U&S TR 

for DJØF), Tom Sejr (elektriker, TR for Metal), Hans Elbeshausen (lektor, 

INF), Caroline Gjellerod (TR for AC, Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier) og Lasse Christian Arboe Sonne (lektor, SAXO-

instituttet) 

Gæst: Jan Pedersen (økonomichef)  

Afbud: Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), 

Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, Institut for Medier, Erkendelse og 



 

SIDE 2 AF 7 Formidling), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og funktionær) og Morten 

Michelsen (Lektor, VIP-TR-suppleant Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab) 

 

FAMU 

A-siden: Jens Erik Mogensen (prodekan, formand for FAMU), Mette 

Seistrup (institutadministrator INF) og Søren Höffner (driftschef CSSC) 

B-siden: Christina Fogtmann Fosgerau (VIP, NoRS), Helle Maria Bodal 

Themsen (TAP, økonomicentret) og Inger Thorsen (chefkonsulent U&S) 

 

 

Referat 

Ad 1)   Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Overordnet orientering om tidspunkter for sparerunde og 

lønrunde: Kristian Boye Petersen oplyste, at der pågår drøftelser i 

dekanatet i december måned vedrørende oplæg til kommende 

besparelser. Herefter vil der være møder med de enkelte institutter i 

januar og februar. Der vil blive udarbejdet en tidsplan, som 

fremlægges før påske.  

 

Spareplanen bliver strategisk og konkret. FSU vil løbende blive 

orienteret. 

 

Lønforhandlingerne, som skulle starte i begyndelsen af 2019, 

udskydes til sidst på foråret, men de forhandlede lønaftaler vil have 

virkning for hele 2019. Denne beslutning er taget, da erfaringen fra 

afskedigelsesrunden i 2016, hvor lønrunden blev udskudt, ikke var 

optimal. 

 

Lasse Christian Arboe Sonne spurgte, hvilke satsningsområder der 

indgår i de strategiske overvejelser, hvortil Jesper Kallestrup 

svarede, at det ikke er konkretiseret endnu, men drøftelserne med 

institutlederne skal være med til at synliggøre, hvor det giver 

mening. 

 

Jørgen Staun ønskede, at der ikke blev sparet mere end højst 

nødvendigt, hvilket han mente var sket i 2011 og 2016.  

 



 

SIDE 3 AF 7 Kristian Boye Petersen oplyste, at der er en buffer på 10 mio. kr. 

som underfinansiering af sparekravet for at være sikre på, at der ikke 

skæres mere end absolut nødvendigt samt at det efterstræbes, at 

sparerunden er afsluttet før sommerferien 2019.  

 

Jørgen Staun spurgte til afværgeforanstaltninger, hvortil Kristian 

Boye Petersen svarede, at det ville indgå i det videre arbejde med 

HRSC. 

 

Jesper Kallestrup bemærkede, at der ikke vil komme et 

ansættelsesstop, men institutterne skal være forsigtige med 

ansættelser. Ph.d. ansættelserne er øremærkede og fortsætter som 

planlagt. 

 

Det skal indtænkes i planen for afskedigelsesrunden, at der 

kommunikeres om, hvordan og hvilken hjælp man kan få til 

trivselsproblemer fra Falck Health Care.  

 

 

b. Økonomi: Jan Pedersen oplyste, at der budgetteres med overskud 

ved udgangen af 2020, men det er for at eliminere et underskud i 

2022. Der fremkommer en stigning i indtægterne fra 2020 – 2021 på 

HSUs budgetoverslag, fordi der kommer flere indtægter på Ekstern 

Virksomhed. 

 

Caroline Gjellerod spurgte, om FSU kunne få talmateriale og en 

oversigt over ansatte TAP og VIP samt en økonomioversigt til næste 

FSU-møde den 24. januar. Kristian Boye Petersen skaffer tal for 

ansatte, og Jan Pedersen svarede, at det eksisterende talmateriale 

blev udleveret ved seneste FSU-møde. 

 

 

c. Tenure-track og professorkaldelse: Jesper Kallestrup sagde, at 

promotion programmet for tenure-track skal revideres, og at der er 

nedsat en arbejdsgruppe. 

Formålet med promotion programmet er, at man følger en 

systematik med internationalt genkendelige karriereveje, der kan 

tiltrække, fastholde og udvikle de bedste forskere. Der er behov for 

en præcisering, da vi ikke ansætter alle kvalificerede, således at der 

er en form for sikkerhed, selvom der ikke er en garanti for dette. 

Instrumentet til professorkaldelse er ikke en transparent proces og 

den bør være mere åben og gennemskuelig, derfor kigges der på nye 

muligheder.  

Jørgen Staun mente, at man stadig skal overveje ”kaldelse”, da 

mange lektorer er i klemme og oplyste, at der er et generelt KU-



 

SIDE 4 AF 7 promotionsprogram fra TT-adjunkt til professor under udarbejdelse, 

som forventes at afløse eksisterende fakultetsordninger.  

Jesper Kallestrup svarede, at selvom han ikke er tilhænger af selve 

kaldelsesmomentet, pga. uigennemsigtighed, så skal dette redskab 

bestemt bruges til at forfremme lektorer. Der er elementer, som skal 

prioriteres; citizinship, herunder tilstedeværelse og bidrag til 

fællesskabet, fordi forskning er en kollektiv praksis. 

Ingolf Thuesen supplerede med at sige, at han, på baggrund af sin 

erfaring, ikke er begejstret for praksissen med ”kaldelse”, da han 

mener, det giver institutlederen for meget magt og derfor ikke er 

befordrende for det gode arbejdsmiljø, studiemiljø samt det gode 

medborgerskab. Et repræsentativt udvalg fra miljøet er derfor at 

foretrække. Der er også et økonomisk aspekt i forhold til 

lektor/professor ratioen.  

Lasse Christian Arboe Sonne spurgte, om Tenure-Track er omfatte 

af de kommende besparelser, hvortil Jens Erik Mogensen svarede, at 

det ikke er afklaret endnu. 

Jørgen Staun henviste til en afskedigelse af en Tenure-Track adjunkt 

i 2016, hvor sagen blev omgjort, selvom Tenure-Track er omfattet af 

stillingsstrukturen. 

Det blev aftalt, at HRSC undersøger om Tenure-Track adjunkter rent 

juridisk er undtaget i forhold til en afskedigelsesrunde. 

 

 

Ad 3) Fællesmøde med FAMU 

a. APV-2019: Præsentation af forløbet samt fokus på 

opfølgning: Jens Erik Mogensen sagde, at FAMU har det 

overordnede ansvar for samarbejdet om det psykiske- og fysiske 

arbejdsmiljø og sammen med FSU drøfter det psykiske 

arbejdsmiljø. 

 

Peter Thiem Klitsø oplyste, at Peter Wedel Bay er kontaktperson 

i APV-processen for 2019. Når resultaterne foreligger, skal 

problemstillingerne analyseres og kvalificeres. Opfølgningen vil 

være mere dialogbaseret. 

 

Vigtige tidspunkter i processen: 

 Januar/februar - opsætning af den organisatoriske del  

 Primo maj - adgang til rapporter for dekan og 

institutleder 

 Ultimo maj - adgang til rapporterne for medarbejderne 



 

SIDE 5 AF 7  Derefter dialog med medarbejderne og udarbejdelse af 

handleplaner. Evt. overordnet KU gennemgang (kick-

off) inden arbejdet med handleplaner. 

 

Jens Erik Mogensen sagde, at APV-resultaterne gennemgås af 

Peter Wedel Bay og ham selv samt dekan og institutledere. 

Betydelighed og vigtighed af resultaterne vægtes højt.  

 

Jesper Kallestrup oplyste, at fritekstsvar bliver en realitet, og at 

sektionslederne får adgang til fritekstsvarene, som bliver 

anonymiseret. 

 

Jens Erik Mogensen tilføjede, at fritekstsvarene bliver grundigt 

læst, og selvom de ikke er repræsentative, fremkommer der 

forskellige kategorier, som kan være vigtige redskaber.  

 

Det blev aftalt, at det skal afklares, hvordan teksten i 

fritekstfeltet konkret håndteres på HUM. 

 

FSU drøftede, om det evt. kunne være problematisk, at APV´en 

kommer samtidig med en sparerunde. Caroline Gjellerod 

påpegede, at APV´en ikke skal tolkes på baggrund af 

sparerunden, men at den skal tages alvorligt uagtet 

omstændighederne.  

 

b. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse præsenteres – er der 

indsatser, som FSU gerne vil have med?: Jens Erik Mogensen 

oplyste, at CAS pr. 1. januar 2019 refererer til KU’s vicedirektør 

for Campusservice, hvilket indebærer, at FAMU afgiver 

repræsentanter. Pia Møller og Søren Höffner bliver i FAMU som 

rådgivere. Der er møde i FAMU efter behov, dog minimum fire 

gange om året.  

Arbejdstilsynet var på besøg i hhv. december 2016 og februar 

2017. HUM fik en grøn smiley, men Arbejdstilsynet (AT) gjorde 

opmærksom på, at de vurderede, at de ansatte på fakultetet har et 

stort arbejdspres pga. stor arbejdsmængde, høje krav og stort 

tidspres. AT kom på besøg igen i uge 42, som var efterårsferie, 

og derfor var der kun få medarbejdere på arbejde. AT har derfor 

meddelt, at de kommer på tilsynsbesøg igen den 10. december, 

hvor de vil besøge institutterne/fakultetsservice og have korte og 

uformelle samtaler. Inger Thorsen vil være repræsentant fra 

FAMU. AT har meddelt, at de kun vil tale med medarbejdere og 

ikke med ledere. Det er vigtigt, at de lokale arbejdsmiljø-

repræsentanter er til stede samt at handleplaner er tilgængelige. 

Der er 12 registrerede arbejdsulykker på HUM i perioden august 

2017 til august 2018. Arbejdsulykkerne vedrører 5 



 

SIDE 6 AF 7 rengøringsassistenter, 2 betjente, 1 håndværker, 1 it-medarbejder 

samt 3 administrative medarbejdere. Det har ikke været meget 

alvorlige og systematiske arbejdsulykker.  

De nyvalgte medlemmer af fakultetets arbejdsmiljøorganisation 

skal deltage i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.  

 

c. Den videre proces i forbindelse med de nye KU-

retningslinjer: Forebyggelse af arbejdsrelateret stress samt 

Håndtering af krænkende adfærd som mobning og seksuel 

chikane. Fakultetet skal udarbejde en handleplan vedrørende 

forebyggelse af krænkende adfærd:  

Jens Erik Mogensen gennemgik kort de rundsendte 

retningslinjer. 

 

I forbindelse med forebyggelse af arbejdsrelateret stress blev det 

aftalt, at der skal udarbejdes en handleplan for imødegåelse af 

arbejdspres (stress). HRSC vil bidrage til denne handleplan, hvor 

roller og ansvar beskrives.  

 

Mette Seistrup påpegede, at der er to scenarier; generelt 

arbejdsbetinget stress og stress i særlige situationer f.eks. 

sparerunden. 

 

Jens Erik Mogensen svarede, at begge forhold kunne beskrives i 

procesplanen, så der også er forebyggelse af stress beskrevet. 

Falck Health Care tilbyder at holde seminarer om dette. 

 

Helle Bodal Themsen sagde, at lederne bør have viden og indsigt 

i stresssymptomer. 

 

Jesper Kallestrup erkendte, at ikke alle undervisere er klædt på til 

at kunne håndtere mange nationaliteter og kulturer, så der er en 

akademisk udfordring i denne forbindelse. 

 

Jens Erik Mogensen sagde, at TEACH kunne bidrage i den 

sammenhæng. 

 

Jens Erik Mogensen henviste til den debat, der har været i 

medierne vedr. bevisbyrden i forbindelse med krænkende adfærd 

og oplyste, at det er institutledernes/enhedens leders ansvar at 

udarbejde en lokal handleplan. Alle vil blive kontaktet af HRSC, 

når der skal udarbejdes en politik, proces mm. 

 

4) Meddelelser 

Intet til dette punkt 



 

SIDE 7 AF 7  

 

5) Eventuelt 

Intet til dette punkt 

 

                  Mødet sluttede kl. 11:45 

 

 

 

Opfølgnings-

punkter 

Opgave Ansvarlig 

2. a 

Tidspunkter for 

sparerunde og 

lønrunde 

Det skal indtænkes i planen for 

afskedigelsesrunden, at der kommunikeres om, 

hvordan og hvilken hjælp man kan få til 

trivselsproblemer fra Falck Health Care.  

 

HRSC 

bidrager 

2.b  

Økonomi 

Oversigt over ansatte TAP og VIP til næste FSU-

møde den 24. januar.  
Kristian Boye  

Petersen 

 

2.c 

Tenure-track og 

professor-

kaldelse 

HRSC undersøger om Tenure-Track adjunkter rent 

juridisk er undtaget i forhold til en 

afskedigelsesrunde. 

HRSC 

3.a  

APV 2019 

Det blev aftalt, at det skal afklares, hvordan teksten 

i fritekstfeltet konkret håndteres på HUM. 

 

HRSC 

3.c 

Det videre 

proces i 

forbindelse med 

de nye KU-

retningslinjer 

Udarbejdelse af handleplan vedrørende 

forebyggelse af krænkende adfærd – beskrivelse af 

roller og ansvar beskrives.  

Udarbejdelse af beredskabsplan for medarbejdere, 

som udsættes for bashing på især de sociale medier. 

Alle vil blive kontaktet af HRSC, når der skal 

udarbejdes en politik, proces mm. 

 

 

HRSC 

bidrager til 

dette arbejde 

 

Jens Erik 

Mogensen og 

HRSC 

 


