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Til stede 

 

A-siden:  

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

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

(institutleder, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier) 

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) og Lasse Christian Arboe 

Sonne (lektor, SAXO-instituttet) 

Gæst: Jan Pedersen (økonomichef)  

Afbud: Gitte Korsgaard (HR-Centerchef), Hans Elbeshausen (lektor, INF), 

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



 

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

Tværkulturelle og Regionale Studier)  

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: Jan Pedersen meddelte, at Q2 blev godkendt uden 

bemærkninger på Q2 mødet i Nørregade den 3. september. 

Underskuddet på 13 mio. kr., ved indgangen af 2018, er i Q2 

reduceret til 3 – 4 mio. kr.  

 

Efterfølgende er STÅ-produktionen gjort endelig op, hvilket giver en 

indtægt på 5, 5 mio. kr. mere end budgetteret.  

 

Resultatet for 2018 vil fremstå ca. 15 mio. kr. bedre end det reelt er, 

da der er indregnet en indbetaling til Sprogcenter ØST, som ikke når 

at blive brugt i indeværende år. Det faktiske resultat forventes at vise 

et lille overskud. 

 

b.      Forslag til Finanslov: Første udmelding fra Nørregade er, at KU 

står overfor ekstraordinære bygningsomkostninger, og disse udgifter 

skal fakulteterne deles om. De økonomiske udsigter er lige så dystre 

som de forrige år, og HUM kommer til at mangle 50 mio. kr. de 

kommende 3 år.  

 

Der kan ikke siges noget konkret om en kommende tilpasningsrunde 

og evt. afskedigelser i 2019, men Jesper Kallestrup vil prioritere at få 

det afklaret og komme med en udmelding så hurtigt som muligt. 

 

Vedr. institutters evt. økonomiske overskud oplyste Jan Pedersen, at 

det ikke giver mening at lave økonomiske depoter på institutterne, da 

de kommende år vil blive præget af store underskud generelt. 

 

Kristian Boye Petersen henviste til KUs budgetmodel, som der 

arbejdes på, og som gradvist vil blive indfaset. Effekten af den nye 

budgetmodel viser sig først senere.  

 

 

 

 



 

SIDE 3 AF 5  

c. Sygefraværsstatistik for 2. kvartal 2018: Det blev bemærket, at 

der er tilbagevendende stor forskel på sygefraværet hos hhv. kvinder 

og mænd. FSU tog statistikken til efterretning. 

 

d. Tids- og procesplan for årets lønforhandlinger for TAP og VIP, 

herunder afsatte beløb til formålet: Punktet udgik, da der ikke 

foreligger en procesplan endnu. Det forventes, at den er klar til næste 

FSU-møde den 23. november. Det blev aftalt, at Jesper Kallestrup 

tager kontakt til Gitte Korsgaard før næste FSU-møde og får en 

indikation på planerne, som vil blive udmeldt til FSU.  

 

Ad 3) Til drøftelse 

a. Implementering af KU-strategi 2023: Fakultetshandleplaner i 

høring i råd og nævn: Jesper Kallestrup sagde, at det har været en 

god, meningsfuld og tidskrævende proces i alle led, hvor der er taget 

relevant ejerskab, hvilket afspejler indholdet i planerne.  

 

Fakultets målsætninger: 

 

A. Impact 

B. Sprog 

C. Brobygning til gymnasieskolen 

D. Digitalisering 

Jørgen Staun havde bemærkninger til A. Impact, hvor han foreslog, 

at der blev tilføjet et punkt omhandlende forskning; herunder 

forskningsintegrerende undervisning, som har været et kraftigt 

betonet emne i strategiprocessen. 

Jesper Kallestrup var imødekommende over for dette og tilføjede, at 

HUM skal identificere og profilere sig på områder, hvor vi er særligt 

dygtige, og vi skal være fleksible på undervisningssiden.  

Publikationer skal tænkes bredt, så flere forskerne går den ekstra mil 

og sætter KU på verdenskortet, hvilket giver mening både akademisk 

og økonomisk på den lange bane. Der skal være ligevægt på 

områderne forskning og undervisning.  

Fagligheden i praksis skal formindske frafald og øge gennemførelsen 

via nye undervisningsudbud, og der skal fokus på rekruttering 

internationalt. 

Peter Andersen pointerede vigtigheden af at bevare dansk som 

forskningssprog. 

Udkastet til fakultetshandleplan for 2019 er nu i høring i råd, udvalg 

og nævn samt hos de administrativ chefer. Yderligere feedback på 

udkastet kan sendes samlet til Maria Roloff Groth inden den 28. 

september: marie.roloff@hum.ku.dk.  

mailto:marie.roloff@hum.ku.dk


 

SIDE 4 AF 5 Den videre proces: 

 Den 28. september: Deadline på høringssvar fra råd og 

nævn 

 Den 2. oktober: Direktionsmøde mhp. godkendelse 

 Den 5. oktober: Deadline for Instituthandleplaner 

 Den 10. oktober: Handleplan med bilag sendes til rektor 

 

b. Mulig handleplan i forbindelse med bashing af især VIP som 

arbejder med kontroversielle emner: Jørgen Staun ønskede at 

vide, om der foreligger en beredskabsplan omhandlende, hvordan 

medarbejdere skal forholde sig, og om de har nogen forpligtelser, 

når de f.eks. modtager ubehagelige mails - ofte i forbindelse med 

kontroversielle emner. 

 

Jens Erik Mogensen svarede, at der var opmærksomhed på tilfælde 

af bashing ved den seneste APV, og at emnet efterfølgende blev 

systematisk drøftet på institutterne. Når forskere arbejder med 

kontroversielle emner, kan de udsættes for bashing, trusler og 

lignende, som kan være grove og derfor skal politianmeldes. Det er 

ofte udefrakommende borgere, og det kan HUM ikke gøre noget 

ved. Men som fakultet kan vi være proaktive og henstille til 

institutterne, at de drøfter det med forskerne og oplyser dem om, at 

fakultetet kan støtte. Der foreligger en handleplan, og via FAMU er 

der et program i støbeskeen, som FSU vil blive informeret om. 

 

Ingolf Thuesen oplyste, at ToRs har en mentorordning, som andre 

evt. også kan benytte, og Jens Erik Mogensen bemærkede, at FAMU 

bl.a. samarbejder med en forsker fra IKK vedr. problematikken. 

 

c. Tenure-track og professorkaldelse: Jesper Kallestrup spurgte, 

hvad forventningerne er til de udrullede tenure-track forløb og 

kriterierne samt kaldelse af professor, som han mener bør være mere 

åbent og transparent.  

 

Jørgen Staun oplyste, at han har været med til at udarbejde bilaget 

med de 8 kriterier for tenure-track. Det blev besluttet, at punktet 

sættes på dagsordenen igen den 23. november. 

 

Derudover efterspurgte Jesper Kallestrup evt. idéer og forslag fra 

TAP og spurgte, hvad TAP tænker om deres karrieremuligheder. 

Han opfordrede til, at såfremt man havde idéer og forslag at sende 

disse til ham. 

 

d. Status for Karriere, Køn og Kvalitet: Jesper Kallestrup henviste til 

den udsendte status, som viser ubalancen mellem kønnene generelt. 

HUM er godt med, når det gælder ph.d. og adjunkt. 



 

SIDE 5 AF 5 Ingolf Thuesen tilføjede, at ToRs har gode erfaringer med 

indslusnings-MUS for kvindelige VIP. 

 

 

Ad 4) Meddelelser:  

 Der foretages APV i foråret 2019 

HSU har drøftet evt. fritekstsvar, som medarbejdersiden 

er meget indstillet på at medtage igen i 2019. UMV 

kører sideløbende med APV og har inkluderet 

fritekstsvar. 

 

 

Ad 4) Eventuelt 

 Jørgen Staun bemærkede, at bemandingen af receptionen 

i KUA2 er bortskaffet, hvilket mange er utilfredse med. 

Kristian Boye Petersen oplyste, at IT flytter ind i 

receptionen hurtigst muligt, og at de vil kunne give 

vejledning til dem, der forespørger dette.   

 

 

           

Mødet sluttede kl. 11:20 

 

Opfølgning 

 Pkt. Opfølgning/beslutning Ansvarlig 

1.  2.d Tids- og procesplan for årets lønforhandlinger for TAP 

og VIP, herunder afsatte beløb til formålet: Skal på 

dagsordenen den 23. november. Indhente indikationer på 

processen fra Gitte Korsgaard som skriftligt udmeldes til 

FSU inden den 23. november 

Jesper Kallestrup 

2. 3.c Tenure-track og professorkaldelse: Skal på dagsordenen 

den 23. november med bilag 

Jørgen Staun 

 

 

 


