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Memedi (U&S TR for DJØF), Jesper Nielsen (TAP-HK-TR suppleant, 
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Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2)   Orientering fra ledelsen 

a. IGU-forløb på KU: Ulf Hedetoft bemærkede, at integrations- 

grunduddannelsen (IGU) har haft rimelig succes i forhold til at få 

flygtninge ud på arbejdsmarkedet, og at det er en treårig 

forsøgsordning, som HUM skal støtte op om. Ledelsen på 

institutterne skal drøfte muligheden for IGU-forløb med det lokale 

SU. Finansieringen af de kommende 10 – 15 IGU-forløb på KU vil 

ske gennem den eksisterende pulje for elev- og praktikanter, hvor 

fakultetet/instituttet månedligt automatisk kompenseres for den 

faktiske lønomkostning til IGU-forløbet. Ansættelsen vil dog kræve 

ressourcer fra de medarbejdere, der indgår som mentorer og 

oplæringsansvarlige på institutterne afhængigt af den baggrund IGU-

medarbejderen kommer med. Lokalt har man derfor et medansvar 

for at vælge en IGU-medarbejder, som man vurderer vil være egnet 

til ens institut. Der er udarbejdet rammer for IGU-forløb på KU samt 

gode råd til den lokale arbejdsplads1. 

 

Ingolf Thuesen tilføjede, at ToRs har besluttet at tage imod IGU-

medarbejdere, der kunne passe ind på instituttet og henviste til KUs 

globale og sociale ansvar. 

 

Vedr. danskundervisning bekræftede Signe Pedersen, at 

omkostningerne til danskundervisning betales fra centralt hold, og 

Ulf Hedetoft pointerede, at et af målene med ansættelsen også er, at 

IGU-medarbejderen bliver bedre til at tale dansk, og at det derfor er 

et vigtigt fokuspunkt, at der tales dansk med IGU-medarbejderen i 

den daglige praksis på instituttet.  

 

b. Strategiforløb 2018: Ulf Hedetoft oplyste, at LT arbejder med 

implementering og processer samt de fælles tværgående projekter, 

                                                 
1 https://intranet.ku.dk/samarbejde/news/Sider/KUskalansaette10-

15flygtningeiuddannelsesstillinger.aspx 



 

 

SIDE 3 AF 5 som skal godkendes af bestyrelsen. Der er opbakning bag 

strategipunkterne:  

 Nedbrydning af eksisterende barriere for at støtte 

tværgående samarbejder på KU 

 Udvikle KUs budgetmodel og økonomistyring 

 Løfte det pædagogiske og didaktiske samarbejde, så 

undervisningsportofolien bliver set som en fordel 

 Digitaliseringsstøtte 

 Asiatisk og nordisk samarbejde 

 Talentpakke: Tenure Track mm. 

 Sprogstrategisk satsning version 2 

 Mangfoldighed og ligestilling 

 

Planerne for det resterende arbejde er, at nogle punkter kan 

implementeres på den korte bane, hvorimod andre har et længere 

perspektiv, og nogle er allerede godt i gang. Den 7. februar afholdes 

møde i LT. Rektoratet har lagt vægt på, at institutterne bliver 

udfordret et ad gangen, hvorefter der afsluttes med et møde, hvor der 

skal foreligge en institutstrategi med evt. institutspecifikke områder. 

Der vil således foreligge en rimelig klar plan i februar måned, hvor 

de tværgående projekter samt de institutspecifikke projekter er 

klarlagt. Der kommer en mere præcis udmelding efterfølgende. 

 

Alle ledende organer og relevante fora skal inddrages i 

udformningen af strategierne, og FSU skal være opmærksom på 

forløbene på institutterne,  

 

Der vil fremover afholdes 3 årlige møder med rektoratet og dekaner. 

 

Jørgen Staun spurgte til Fase 2 (februar 2018 – november 2018), 

hvor handleplaner for 2019 skal være klar + overordnede 

økonomiske prioriteringer på fakulteter og institutter samt Fase 3 

(december 2018 – april 2018), hvor der vil være første 

målopfølgning på fakulteter og institutter. 

 

Ulf Hedetoft svarede, at vi skal sikre os, at der er økonomi til de 

indsatserne, der prioriteres på HUM. Så prioritering er vigtigt. De 

særlige institutprioriteringer, skal betales af det pågældende institut. 

Dette vil blive udmeldt til institutterne. Vedr. målopfølgning ønskes 

der kvantitative mål fra ministeriets side, men det bliver en 

kombination af kvalitativ og kvantitativ målopfølgning for 

institutspecifikke mål. Der vil komme udmelding om mål for 2023-



 

 

SIDE 4 AF 5 strategien, som vi forventes at leve op til. De mål institutterne selv 

laver vil ikke blive målt i samme omfang som de overordnede mål. 

 

c. Status på HR-omorganiseringen: Ulf Hedetoft henviste til HSU-

mødet den 17. januar, hvor det forlød, at det går rimeligt godt, 

selvom der stadig er udfordringer i forbindelse med HR-

omorganiseringen. Opgaveglidning har især været en stor 

udfordring, da HR ikke varetager alle opgaver fra de tidligere HR-

afdelinger, hvilket der er stor opmærksomhed på. 

 

Signe Pedersen tilføjede, at projektet med HR-omorganiseringen 

startede længe før hendes ansættelse den 1. maj 2017, og at der på 

dette tidspunkt ikke var defineret snitflader, hvilket der skulle bruges 

meget tid på. HR-afdelingerne har arbejdet ud fra mange forskellige 

modeller og kulturer på fakulteterne, så det har været en stor opgave, 

at definere fællesnævnerne, og overleveringen fra tidligere HR-chef 

var sparsom. Derudover pågår der en løbende kompetence-

opbygning, så HR-medarbejderne kan udføre end-to-end processer. 

Opstartsfasen var hård for alle medarbejdere, TR og ledelse, men der 

er en vilje fra alle til at samarbejde. 

 

Ulf Hedetoft tilføjede, at det kan mærkes på institutterne, at opgaver 

der før blev udført af HR ligger decentralt nu, hvilket har været en 

stor omvæltning for alle og overleveringsprocessen skulle have 

været mere smertefrit. De nye rutiner kræver mere planlægning, men 

det er et vilkår, som vi må lære at leve med. 

 

Tom Sejr spurgte, om der skal laves en flytte APV, hvortil Signe 

Pedersen svarede, at der for nyligt har været afholdt en dialogbaseret 

flytte APV, og at den bekræftede, at det har været et turbulent forløb 

med stort arbejdspres og sammensmeltning af kulturer, og hun 

tilføjede, at der ikke har være langtidssygemeldinger pga. stress. 

 

Jens Erik Mogensen mente, at der burde være en bedre støtte på KU 

ved omorganiseringer, således at der er et beredskab, man kan 

trække på, og han vil tage det op på mødet i LUKU i uge 4. 

 

Jørgen Staun roste, at tingene er ved at fungere på trods af 

overgangsproblemerne og opgaveglidningen. 

 

 

 

 



 

 

SIDE 5 AF 5 Ad 3) Til drøftelse:  

a. Ændrede normer for ekstern censur på specialer: Ulf 

Hedetoft sagde, at den planlagte halvering af normer for ekstern 

censur på specialer har skabt røre blandt censorerne. 

Reduktionen er en halvering fra 10 timer til 5 timer. 

Beslutningen er bl.a. taget pba. sammenligning med andre 

fakulteter, hvor alle normeringer er på ca. 5 timer samt den 

igangværende spareplan. Udmeldingen fra censorerne er, at de 

kan acceptere 7 timer. Såfremt HUM accepterer 7 timer, vil det 

koste ca. 1 mio.kr. frem til 2020 og direkte påvirke andre 

medarbejdere. 

 

Jørgen Staun udtrykte bekymring omkring censorernes 

udmelding og foreslog, at HUM accepterer 7 timer, hvortil Ulf 

Hedetoft bemærkede, at når de nye studieordninger 

implementeres skal specialet være på max. 60 sider. Til 

sammenligning har JUR og SUND 4 timer til specialer på 80 

sider. 

 

Alexander Safet Memedi fremhævede også, at såfremt der skal 

omfordeles 1 mio. kr. til normen for ekstern censur, vil pengene 

skulle spares på andre medarbejdergrupper.  

 

Morten Michelsen sagde, at principielt er det vigtigt at komme 

censorerne i møde. Der har været kritik af det akademiske niveau 

og en halvering af vejledning og bedømmelse, så ved at 

imødekomme 7 timer vil HUM sende et vigtigt signal. 

Jens-Erik Mogensen tilføjede, at vejledningsnormen er justeret 

de seneste 10 år samtidig med at specialet skal færdiggøres inden 

for kortere tid. 

 

Efter drøftelserne blev det besluttet, at FSU bakker op om en 

norm på 7 timer for ekstern censur på specialer. Punktet skal 

drøftes på AR den 6. februar. 

 

Ad 4) Meddelelser: 

 

Rigsrevisionen har meldt deres ankomst og vil bl.a. kigge på 

studieintensiteten. Den 23. februar 2018 vil der komme en 

tilbagemelding fra Rigsrevisionen. Det formodes, at anledningen 

til besøget bunder i, at der barsles med en ny SU-reform. 

       

Ad 5) Eventuelt 

          Intet til dette punkt 

                                                                                   Mødet sluttede kl. 11:05 


