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Til stede 

 

A-siden: 

Jens Erik Mogensen (konstitueret dekan og formand for FSU) Kristian Boye 

Petersen (fakultetsdirektør) og Gitte Korsgaard (HR-Centerchef) 

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

Erkendelse og Formidling), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og 

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

INF), Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice) og 

Lasse Christian Arboe Sonne (lektor, SAXO-instituttet) 

Gæster: Jan Pedersen (økonomichef)  

Afbud: Morten Michelsen (VIP-TR-suppleant, Institut for Kunst og 

Kulturvidenskab), Ingolf Thuesen (institutleder, Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier), Merete Møller (betjent, TR for vagt og funktionær, 



 

SIDE 2 AF 5 Science) og Caroline Gjellerod (fuldmægtig, TR for AC-ansatte Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier)  

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt, og Jens Erik Mogensen bød Lasse 

Christian Arboe Sonne velkommen i FSU. 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Implementering af KU-strategi 2023: Jens Erik Mogensen 

henviste til de udsendte bilag, som er baggrundsmateriale for 

fakultetsmålplanen. Der er en god linje i drøftelserne og et grundlag 

for de satsningspunkter, der tidligere er drøftet. Fakultetsmålplanen 

skal drøftes i direktionen den 22. maj, hvorefter den sendes til råd og 

nævn til kommentering. Næstformand Jørgen Staun blev udpeget til 

at indsamle svarene fra FSU.  

 

Jens Erik Mogensen oplyste, at KUs fællesnævner i strategien 

harmonerer med HUMs drøftelser, og LT forestiller sig at arbejde 

med 11 strategiske KU emner – nogle emner i efteråret 2018 og 

andre emner i 2020: 

 

1. fase - 2018 

 VIP-karriereudviklingsspor 

 Forskningsintegrerende undervisningsaktiviteter 

 Data/datalab 

 Branding af ét KU 

 Det sømløse universitet (ophævelse af barrierer for 

samarbejde) 

 Ligebehandling og mangfoldighed 

 

2. fase - 2020 

 Udvikling af internationale partnerskaber 

 Sprogstrategi 

 Opdatering af KUs uddannelser til digitalisering 

 Brobygning til gymnasieskolen (HUM er allerede i gang 

og emnet er højt prioriteret) 

 Praksisintegrerende undervisningsformer 

 

Udover ovennævnte emner er der følgende taktiske 

projekter/udviklingsopgaver: 



 

SIDE 3 AF 5  KU-budgetmodel 

 Fair forskningsdata 

 Brugeroplevelser/it 

 KU i dialog (branding) 

 

Jørgen Staun påpegede, at medarbejderrepræsentanterne i 

bestyrelsen kan påvirke beslutningerne i forhold til at få fase 2 emner 

oprykket til fase 1. 

Der var i FSU et samlet ønske om at arbejde for at fremrykke 

sprogstrategi til første fase. 

 

b. Økonomi: Jan Pedersen oplyste, at han, Jens Erik Mogensen, 

Kristian Boye Petersen og Ask Fuglsang havde været til møde hos 

universitetsdirektøren den 4. maj 2018 vedr. Q1.  

 

Det budgetterede underskud på 15,5 mio. kr. er forbedret, således at 

underskuddet ved Q1 forventes at blive 12,1 mio. kr. Det forventes, 

at der sker yderligere forbedringer ved Q2. Årsagen til forbedringen 

skyldes til dels, at HUM er i en sparsommelig fase, hvor udgifterne 

skrumper. Der er stadig en udfordring vedr. EV, hvor omsætningen 

ligger på ca. 129 mio. kr.  

 

Jens Erik Mogensen sagde, at det forbedrede resultat ikke får 

indflydelse på den kommende tilpasningsrunde. Der arbejdes til 

gengæld på en ny budgetmodel, hvor konsekvenserne ikke kan 

forudsiges. Den nye KU-budgetmodel forventes at være mindre 

mekanisk i forhold til fakulteterne, således at der vil være et større 

strategisk råderum for bestyrelsen og rektor. Den nye budgetmodel 

får ikke konsekvenser i 2019, men der pågår helt overordnede 

drøftelser på bestyrelsesmødet den 12. juni 2018. Der er lagt op til, 

at KU betragtes som ét hele, hvilket formodes at bedre samarbejdet 

på tværs af KU. Dette skulle også forebygge ujævnhed på 

fakulteterne, i forbindelse med at de samlede uddannelsesindtægter 

falder. Der er stadig mange ubekendte i forhold til den nye 

budgetmodel.  

 

Jørgen Staun spurgte, om de udmeldte besparelser stadig skulle 

effektueres i 2020 eller senere, og Tom Sejr spurgte, om en evt. 

positiv budgetmodel for HUM vil påvirke fyringer i 2019/2020. 

 

Jan Pedersen svarede, at udmeldingen fra Ulf Hedetoft var, at 

påregne sparerunden planlagt primo 2019 og helt effektueret ultimo 

2019, således at HUM er i balance i 2020. Sparerunden er nu 

udskudt op til et år. 

 



 

SIDE 4 AF 5 Kristian Boye Petersen svarede, at en ny budgetmodel ikke vil 

påvirke de udmeldte besparelser, da den nye budgetmodel først kan 

træde i kraft, når besparelserne er i gang. 

 

Jens Erik Mogensen oplyste, at SAXO, Engerom og IKK er sat til en 

reduktion på 8 mio. kr., så der pågår drøftelser, og der er gennemført 

en møderække med disse institutter. 

 

c. Planlagte personalemæssige tilpasninger i studievejledningen på 

NorS: Jens Erik Mogensen sagde, at NorS påtænker at afskedige tre 

studenterstudievejledere og opslå en stilling som fast AC-

studievejler. Baggrunden for denne ændring er et led i en 

omstrukturering af instituttets studievejledning. 

 

Jørgen Staun oplyste, at medarbejdersiden, som repræsentanter for 

studenterstudievejlederne, ikke ser en kontinuerlig nedskæring af 

studenterstudievejledere som optimal, da denne medarbejdergruppe 

fungerer som en buffer mellem systemet og de studerende. 

 

Jens Erik Mogensen bemærkede, at dette synspunkt er velkendt. 

Nogle institutter, hvor der er mange fagmiljøer, har større behov for 

studenterstudievejledere end andre, og ledelsen er opmærksomme på 

den principelle diskussion. I henhold til sagsnotat af 9. maj 2018 

”Orientering til FSU/LSU om planlagte personalemæssige 

tilpasninger i studievejledningen på NorS” anerkendes det, at der 

foreligger gode argumentationer fra NorS til at styrke AC-

studievejleder funktionen. 

 

LSU orienteres efter FSU-mødet. 

 

FSU tager oplægget til efterretning. 

 

Ad 3) Meddelelser:  

 Jens Erik Mogensen meddelte, at småfagsrådet er nedsat, 

og på foranledning af ham, vil der blive nedsat en 

gruppe på HUM, som kan komme med input. 

 Tilvalgsområdet skal saneres, således at der ikke er hold 

med under 30 studerende. Dette bevirker, at der er 

nedlagt ca. 40 tilvalgsfag, herunder færøsk og islandsk.  

 KUs forårsfest løber af stabelen fredag den 25. maj. 

 

  



 

SIDE 5 AF 5 Ad 4) Eventuelt 

 

Jesper Nielsen oplyste, at to medarbejdere fra MEF har fået at vide, at de 

ikke må gå i bare tæer og tanktop. Dette har ikke været et problem før, og 

han ville derfor høre, om der foreligger en politik på området. 

 

Jens Erik Mogensen svarede, at HUM ikke har en dresscode. Såfremt et 

institut ønsker at indføre en dresscode, skal dette drøftes i LSU, men 

ledelsesretten gør, at lederen kan påtale en given fremtoning i 

beklædningen. 

 

 

Mødet sluttede kl. 11 


