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Til stede: 

A-siden:  

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

Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og persona-

lechef) og Per Hasle (Institutleder IVA) 

B-siden:  

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

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

Germansk og Romansk), Mike Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansat-

te AC, Karsten Fledelius (Lektor, suppleant, Institut for Medier, Erkendelse 

og Formidling), Morten Michelsen (lektor IKK), Hans Elbeshausen (lektor 

IVA), Anders Granum Aagaard (projektleder, U&S, Dansk Metal, TAP), 

Caroline Gjellerod (sagsbehandler og specialekoordinator, TR for AC-

ansatte Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier), Frank Nielsen (be-

tjent, TR for vagt og funktionær) og Peter B. Andersen (lektor, Institut for 

Tværkulturelle og Regionale Studier) 

16. APRIL 2015 



 

SIDE 2 AF 6 Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen (punkt 2.a), Centerleder Maja Bødtcher-Hansen 

(punkt 2.f) og kontorelev i HR og personaleafdelingen Maria Møller 

FAMU (punkt 2.b,c,d,e): Jens Erik Mogensen, Henriette Bülow, Karsten 

Fledelius, Stig Andersen og Peter Wedel Bay 

Afbud fra: Hans Elbeshausen (IVA) 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt efter ombytning af punkt 2.d og 2.e 

 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi:  

 

 Q1 rapporten er under udarbejdelse og første møde med den 

nye universitetsdirektør er den 7. maj 

 FSU drøftede den fremtidige økonomi, som skønsmæssigt vil 

påvirke HUM negativt med 20 – 30 mio. kr. de næste 6 år 

bl.a. pga. dimensioneringen, men der er mange usikre ele-

menter, da der også er skærpet opmærksomhed på at for-

mindske frafaldet på specielt BA 

 Der skal skelnes mellem strukturelle forhold og Studiefrem-

driftsreformen, som ikke berører 2015 og 2016, I årene fra 

2017 – 2020 skal økonomien skitseres via en 7-punkts gen-

nemgang  

 Jens Erik Mogensen gav en overordnet gennemgang af initia-

tiverne for at formindske frafaldet 

 

 

 

 

 

 

b. Præsentation af fritekstsvar fra ÅTT-2014 samt initiativer til 

forbedring af de administrative ydelser på baggrund af ÅTT-

2014 ved Ulf Hedetoft, Jørgen Staun og Karsten Fledelius 
 

Arbejdsgruppen har gennemskrevet og opsummeret fritekstsva-

rene samt anført, hvad de enkelte afdelinger agter at gøre via 

handleplanerne og anført hvilke initiativer, der er igangsat af 

KU.  

 

Der var bred enighed i FSU om, at behandlingen af fritekstsvare-

Opfølgning: Q1 prognose udsendes til FSU inden næste 

FSU møde den 12. juni 

 



 

SIDE 3 AF 6 ne har stor værdi for det videre arbejde med trivslen på HUM.  

 

FSU gennemgik punktvis initiativerne for de respektive admini-

strative ydelser. 

 

Jørgen Staun bemærkede, at der er en stor og stigende arbejds-

byrde, som kan påvirke arbejdsmiljøet for TAP og VIP 

Ulf Hedetoft svarede, at der skal udarbejdes en kortlægning af 

evt. opgaveglidning, som skal kunne påvise en evt. stigende ar-

bejdsbyrde  

 

 

 

 

 

 

c. Orientering om APV-2015 ved Peter Wedel Bay 
 

ÅTT og APV afvikles først i februar 2016 

 

 

 

 

 
 

d. Institutternes, Fakultetsservices samt Campus Service Søn-

dres opfølgning på ÅTT-2014 ved Peter Wedel Bay 
 

Work life balance er et gennemgående tema, og KU arbejder på 

et seminar om work life balance og den gode samarbejdskultur. 

 

FSU drøftede nærmeste leder relationen, arbejdstilrettelæggelse 

hos den enkelte leder samt fleksibilitet i forbindelse med at ar-

bejde hjemme.  

 

Jens Erik Mogensen oplyste, at projektet om kollegasparring har 

stort fokus. 

 

LUKU3 arbejder på at udvikle introduktionskurser for nye leder 

 

 

 

 

 
 
 
  

Opfølgning: Igangsættelse af opgaveliste – skal drøftes 

med Kristian Boye Petersen 

Opfølgning: Redegørelse ved FSU mødet 12. juni ved PWB 

 

Opfølgning: FSU bliver orienteret når der er nyt mht. 

introduktionskurser for nye ledere 

 



 

SIDE 4 AF 6 e. Orientering om organisering af fakultetets kriseberedskab 

ved Kristian Boye Petersen 
 

HUM er ved at etablere en krisestab, og der skal iværksættes ud-

dannelse af beredskabskoordinatorer i fakultetsservice og på in-

stitutterne. 

 

Til efteråret afholdes en stor beredskabsøvelse. 

 

Frank Nielsen oplyste, at såfremt det har interesse for nogen, har 

han materiale på et AMU kursus, der hedder sikkerhedsreceptio-

nist.   
 

f. Som et led i Københavns Universitets Universitets Pædago-

gisk Indsats (KUUPI) har KUUR besluttet at gennemføre to 

delprojekter omhandlende en underviserportfolio og en pæ-

dagogisk kompetenceprofil ved Tine Damsholt og Maja 

Bødtcher-Hansen.  
 

KUUP-projekterne: 
http://kuur.ku.dk/paedagogik_og_didaktik/kuupi/ 

 

Tine Damsholt var fraværende. 

 

Maja Bødtcher-Hansen oplyste, at de to projekter kører parløb. 

De overordnede spørgsmål er, hvad der kendetegner en god un-

derviser og hvilke kompetencer, der forventes af KU. Denne pro-

fil er ved at blive udarbejdet, og alle er velkomne til at bidrage 

med gode input.  

 

Projektet er ikke omfattet meget erfarne undervisere, men pri-

mært nye undervisere.  

 

Der er afholdt et pilotprojekt for Ph.d. studerende, som har fået 

en god evaluering.  

 

Maja Bødtcher-Hansen præsenterede projekterne
1
 

 

 

g. Karriere, Køn og Kvalitet – lige muligheder i forskning og 

ledelse 
 

I februar måned 2015 trådte KUs nye handlingsplan ”Karriere, 

Køn og Kvalitet – lige muligheder i forskning og ledelse” i 

kraft. 

                                                 
1
 Bilag til referatet: Ppt og nyt grafisk layout af viften 

http://kuur.ku.dk/paedagogik_og_didaktik/kuupi/


 

SIDE 5 AF 6  

Handleplanen findes på www.mangfoldighed.ku.dk og på KU-

net under Medarbejderguiden ”mangfoldighed og ligestilling”. 

 

Alle fakulteter skal på basis af handleplanen og de tilhørende 

mål udarbejde en fakultetshandleplan senest 1. juli 2015. 

 

HUM har nedsat et udvalg til det videre arbejde, som består af: 

Julie Sommerlund, John E. Andersen, Jørgen Staun, Caroline 

Gjellerod, Bo Fritzbøger, Henrik Jochumsen, Hanne Møller og 

sekretær for udvalget er Ole Krarup. 

 

 

 
 

 

Ad 3)   Til drøftelse 

 

a. Det Gode Møde 
 

FSU gennemgik bilaget ”Møder i samarbejdsudvalg”, som er 

udarbejdet af HR og Organisation. Materialet ligger på hjemme-

siden: 

https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/samarbejdetsaar/d

etgodemoede/Sider/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

b.   MUS-resultaterne som de fremgår af ÅTT 2014 – Er der re-

sultater der påkalder sig særlig opmærksomhed?  
 

Da tallene ikke er valide, gik FSU ikke ind i en dybere analyse 

af resultatet. 

D-VIP er et udestående punkt for HUM, da en opgørelse for 

denne gruppe ikke kan gøres obligatorisk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opfølgning: Udkast afventes fra udvalget 

 

Opfølgning: Advisering til de lokale SU og institutledere om, at 

HUM vil indføre den håndholdt optælling af MUS og handleplaner 

for at få et bedre overblik over udviklingen. HR og personaleafde-

lingen står for processen 

 

Beslutning: FSU besluttede at prøve nyt design på referaterne 

med tydelig angivelse af punkter, der skal laves opfølgning på og 

ansvarshavende for opgaven samt evt. konklusioner og beslutnin-

ger. 
 

http://www.mangfoldighed.ku.dk/
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/samarbejdetsaar/detgodemoede/Sider/default.aspx
https://intranet.ku.dk/medarbejderguide/tema/samarbejdetsaar/detgodemoede/Sider/default.aspx


 

SIDE 6 AF 6 c.   Færdigbehandling af den gode rekrutteringsproces  
 

 

 

 

 

Ad 4)   Meddelelser  

Ingen meddelelser 

Ad 5)  Eventuelt 

Ulf Hedetoft bekræftede, at der også fremover bliver opslået 

”frie” lektorater ved siden af Tenure Track-adjunkturerne. Det er 

dog op til de enkelte institutter at beslutte, om og hvilke lektora-

ter de ønsker at opslå. 

Ole Krarup har sendt mail til alle institutadministratorer og insti-

tutledere mv., og bedt dem om at indsende en redegørelse om, 

hvordan det ser ud med HVIP´ernes timeforbrug på forskning og 

undervisning. Fristen for tilbagemelding er den 17. april 2015 

 

Mødet sluttede kl. 12.10 

Opfølgning: 

 

 

Beslutning: FSU godkendte notatet ”Den gode rekrutteringspro-

ces” dateret den 20. marts 2015 

 

 Pkt. Opfølgning Ansvarlig 

1. 2.a Q1 prognose udsendes til FSU inden næste FSU 

møde den 12. juni 

 

Susanne Kirst 

2. 2.b Igangsættelse af opgaveliste – skal drøftes med 

Kristian Boye Petersen 

 

Ulf Hedetoft 

3. 2.c Redegørelse om APV 2015 ved FSU mødet 12. juni 

 
Peter Wedel Bay 

4. 2.d FSU bliver orienteret når der er nyt mht. introduk-

tionskurser for nye ledere 

 

 

5. 2.g Udkast afventes fra udvalget 

 
Hanne Møller 

6. 3.a FSU besluttede at prøve nyt design på referaterne 

med tydelig angivelse af punkter, der skal laves 

opfølgning på og ansvarshavende for opgaven 

samt evt. konklusioner og beslutninger. 

 

Susanne Kirst 

7. 3.b Advisering til de lokale SU og institutledere om, at 

HUM vil indføre den håndholdt optælling af MUS 

og handleplaner for at få et bedre overblik over 

udviklingen.  

Hanne Møller og 

Susanne Kirst  

8. 3.c Notatet: ”Den gode rekrutteringsproces” dateret 

20. marts 2015 

Godkendt 

 


