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A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Kristian Boye Petersen 

(fakultetsdirektør), Jens Erik Mogensen (prodekan) 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, 

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

Gæster: Jan Pedersen (økonomichef) og Luise Hvidt (specialkonsulent, 

Strategienheden) referent pkt. 3.a 

 



 

 

SIDE 2 AF 6 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, 

Science) 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 oplyste, at der vil blive orienteret 

overordnet, og at man efterfølgende kan kontakte ham, såfremt der 

er behov for en uddybning. Der har været en generel 

tilbageholdenhed i 2017, så på trods af betydelige indtægtstab på 

STÅ og gennemførsel er der ikke tæret på opsparingen, som der 

bliver brug for i de kommende år. 

 

Indtægten fra ekstern virksomhed fra Q3 til Q4 har ikke indfriet 

forventningerne, og HUM skal blive bedre til at forudse udviklingen 

i de kommende år. 

 

Ulf Hedetoft sagde, at HUM gik ud af 2017 med 14 mio. kr. i 

overskud, hvilket gør den økonomiske situation mere overskuelig i 

år og måske næste år. Målet er økonomisk balance i 2020. Pt. 

mangler der ca. 30 mio. kr. hvilket gør, at de 7 institutter i 

gennemsnit skal finde ca. 4 mio. kr. KU kan måske bidrage dertil. 

Alle institutter skal formentligt ikke betale det samme, og 

direktionen er indstillet på at komme nødlidende institutter til hjælp. 

Der skal spares 8 – 10 mio. kr. årligt efter 2010 for at genetablere 

fakultetets opsparing på ca. 7% af den samlede omsætning. 

 

Vedr. udvikling i opsparing på HUM for 2014 – 2017 forklarede Ulf 

Hedetoft, at indfasningsløftet fra 2010 skulle forstås således, at 

HUM dengang fik tilført 30 mio. kr. til sin egenkapital. Dette 

indfasningsløft er i forbindelse med med den nuværende 

opsparingsmodel trukket tilbage til KU centralt. 

 

 

Ad 3) Til drøftelse:  

a. Implementering af KU-strategi 2023: FSUs input til 

fakultetets målplan:  



 

 

SIDE 3 AF 6 Ulf Hedetoft indledte med at redegøre for processen for 

implementering af KU strategi 2023 på HUM i foråret 2018. Fokus 

i foråret er på mål og i efteråret på handleplaner. Dette skal foregå i 

skabeloner udsendt af rektorsekretariatet med henblik på et møde 

mellem HUM´s dekan og rektor den 25. juni 2018.  

 

Institutterne har igangsat udarbejdelsen af deres fire-årige 

målplaner med deadline den 16. april, og dekanatet har ligeledes 

igangsat drøftelser til udarbejdelsen af fakultetets fire-årige 

målplaner med deadline den 25. maj. Fakultetsmålplanen opsamler 

og supplerer institutternes målplaner. Hertil kommer udvælgelse af 

tværgående projekter på KU-niveau, fx udvikling af 

budgetmodellen. 

 

Både institutter og fakultetsniveau har planlagt inddragende 

processer, og FSU bliver sammen med andre råd, nævn og 

relevante afdelinger i Fakultetsservice, inddraget i udarbejdelsen af 

både mål og senere handleplaner. 2018 anses som et prøveår, hvor 

mål og handleplaner må justeres niveauerne imellem.  

 

Ulf Hedetoft kunne bekræfte, at KU’s strategi ligger tæt op af mål 

og indikatorer i KU’s kommende rammekontrakt, som forventes på 

plads i juni 2018. Rammekontrakten vil desuden omfatte 

studieintensitet, som ikke er nævnt i KU-strategien.  

 

FSU’s drøftelse handlede om at udpege de vi vil’er i KU Strategi 

2023, som FSU anser for vigtige at adressere i arbejdet med 

fakultetets målplan. Særligt strategiens tema 4 om ét samlet 

universitet har FSU’s interesse, men også vi vil’er under de øvrige 

temaer blev fremhævet.  

 

Dekanatet og fakultetsdirektøren har holdt møder med alle 

institutters institutledere og studieledere om deres planlægning af 

den inddragende proces på instituttet i udarbejdelsen af målplanen 

samt deres umiddelbare interesse i vi vil’erne. Nogle af de temaer, 

som institutterne bredt har interesse i er fx: 

 

 Ad tema 1: Rekruttering og fastholdelse af talent: Som en 

indsats til at sikre ansættelse vil institutterne gerne arbejde 

videre med tenure track-systemet og udvide med overgang 

fra lektor til professor, og herunder også finde ud af hvad der 

skal gøres med allerede ansatte adjunkter i forhold til dette 

system. Et KU-udvalg arbejder med dette område. FSU har 



 

 

SIDE 4 AF 6 også interesse i dette, og supplerende kommentarer gik på 

karriereprogrammer og –vejledning til postdocs og ph.d.-er 

samt øget fokus på strategi for øget hjemtag.  

 Ad tema 2: Uddannelse: Mange institutter fremhæver vi 

vil’erne vedr. integration af forskning i undervisningen og 

studerende i forskningen. Det findes mange steder, men det er 

også nødvendigt at tænke i nye modeller, hvis området skal 

løftes. FSU har også interesse i dette, fx kan genindførelse af 

scholarstipendier være et middel.  

 Ad tema 2: Uddannelse: Praksiselementer i uddannelserne: 

Mange institutter er optagede af at tænke i modeller for 

faglighed i praksis, som sikrer et højt fagligt niveau og 

styrker en overgang til arbejdsmarkedet på samme tid. Jens 

Erik Mogensen påpegede, at dette er en vigtig dimension for 

HUM ikke mindst pga. den nye bevillingsstruktur, hvor 

universiteterne tildeles dele af midlerne ud fra kandidaternes 

beskæftigelse.  Forskningsforankringen for de eksisterende 

praksisforløb på fakultetets uddannelser er pt. af forskellig 

karakter, og der er tilsyneladende strukturelle problemer i 

mange studieordninger for gymnasiesidefag, der 

besværliggør mulighed for praktik. En målrettet indsats for 

projektorienteret forløb har derfor potentiale.  

 Digital humaniora/digitalitet (går på tværs af temaerne i 

strategien): Dette emne optager alle institutter, og også 

fakultetets- og KU-niveau. Digital læring og forskning 

kommer til at spille en stor rolle i strategiperioden, formentlig 

som et tværgående projekt på KU-niveau, som HUM skal 

spille ind i og finde måder at integrere på alle fronter, med 

afsæt i fx CCC og fokusområdet om digitalisering, som Julie 

Sommerlund er formand for.  

 Ad tema 3) Samarbejde og samfundsengagement: 

Gymnasieskolen: Institutterne har også fokus på brobygning 

til gymnasieskolen og gymnasielærerfunktionen, som HUM 

har til fælles med SCIENCE. KUUR har nedsat en 

arbejdsgruppe for brobygning til gymnasieskolen, som Jens 

Erik Mogensen er formand for. Arbejdsgruppen har blandt 

andet fokus på at mindske overgangsproblemer for 

studerende fra gymnasiet til universitetet, og kandidater fra 

universitetet til gymnasielærergerningen. Institutter og 

dekanat ønsker at arbejde mere eksplicit med 

gymnasielærerfaget som en karrierevej og med overgangen til 

netop dette arbejdsmarked.  



 

 

SIDE 5 AF 6  Sprogområdet: Et emne der bredt optager HUM er 

sprogområdet, - sproguddannelser, sprogcenter, sprogpolitik 

og parallelsproglighed. I høringssvaret fra FSU, AR og DIR 

på HUM var dette et væsentligt input, og sprog er også med i 

strategien, dog i form af parallelsproglighed som er en 

mindre fyldig form end ønsket. Det er et emne, som fakultetet 

arbejder med, fx er der nedsat en arbejdsgruppe, der også 

arbejder med implementering af den nationale sprogstrategi 

og indlejring af den sprogstrategiske satsning på KU, der 

snart udløber. Dekanatet arbejder desuden på at omlægge de 

små sprogfag til forskningsfag og søger pt. opbakning hos 

rektor og herefter ministeriet.  

 

Ud over de seks ovenstående temaer, som bunder i institutternes 

umiddelbare fokuspunkter, nævnte Ulf Hedetoft temaer som 

Medical humanities, Migration og Uddannelse som relevante 

fokus- og forskingsområder i fakultetetsstrategien.  

 

Det skal understreges, at institutterne endnu ikke har fastlagt deres 

målplaner, så ovenstående temaer beror på en tentativ 

sammenfatning. Institutterne er som sagt i gang med deres 

inddragende processer, og de skal også tænke 

forskningsevalueringspanelernes anbefalinger ind i deres 

målplaner.  

 

FSU fremhævede også arbejdsmiljø og trivsel som et vigtigt tema 

til fakultetsmålplanen, herunder særligt fokus på balanceproblemet, 

dvs. at der med besparelserne er færre mennesker tilbage til at løse 

opgaverne, og at opgavebortfald derfor er nødvendigt. Desuden 

pegede FSU på work-life-balance, som et vigtigt tema at adressere.  

 

Dekanen takkede for FSU’s input til fakultetsmålplanen. FSU 

drøfter emnet igen på et kommende møde med den nye dekan.  

 

Ad 4) Meddelelser:  

 

Ulf Hedetoft orienterede om den varslede konflikt i forbindelse 

med overenskomstforhandlingerne 2018.  

 

Den varslede strejke vil påvirke visse dele af driften fra den 4. 

april, og den varslede lockout kan påvirke alt fra den 10. april. Hvis 

forligskvinden vurderer, at der er grundlag for et kompromis, kan 

hun udsætte den varslede konflikt i op til 2 gang 14 dage. 



 

 

SIDE 6 AF 6  

Gitte Korsgaard oplyste, at enkelte uorganiserede medarbejdere vil 

være til stede under lockouten, men alle funktioner sættes i stå. Alt 

info bliver lagt på temasitet på KUnet1, og der vil blive sendt brev 

via KU-mail til alle medarbejdere – både dem der evt. bliver og 

dem der ikke bliver strejke- og lockout ramte. Sygemeldte 

medarbejdere får besked via e-boks. Som udgangspunkt er AC-

chefer på et lønniveau svarende til lønramme 36, som varetager 

personaleledelse, ikke omfattet af en given lockout.   

ISM og HRSC kan kontaktes med konkrete spørgsmål. 

 

Vicedirektør Anni Søborg udmelder, hvordan man forholder sig 

vedr. de kommende eksamener. 

 

Jørgen Staun spurgte om Ph.d. og postdoc kan forvente at blive 

forlænget i ansættelsen svarende til længden af lockouten. Ulf 

Hedetoft bekræftede at dette forventes at være tilfældet.  

 

       

Ad 5) Eventuelt 

 

Jørgen Staun afsluttede mødet med at takke Ulf Hedetoft på vegne 

af FSU, hvor han bl.a. roste ham for hans tid som dekan på HUM 

samt hans gode formands- og lederskab i FSU.  

 

           

                                                                                   Mødet sluttede kl. 11:55 

                                                 
1 https://intranet.ku.dk/tema/OK18/Sider/default.aspx 


