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G O D K E N D T  M Ø D E R E F E R A T  

Forum: Fakultetets Samarbejdsudvalg 

Møde afholdt: Fredag, den 14. august 2009 kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Hanne Møller (HR- og personale-
chef) og Kim Brinckmann (fakultetsdirektør) 

 

B-siden: 

Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, Germansk, Romansk, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Birthe Nygaard Miller (institutbibliotekar, SAXO, 
suppleant for TAP-repræsentant, Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse 
og Formidling, TR for VIP), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, 
Dansk Metal, TAP),  Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut 
for Engelsk Germansk og Romansk og Erik Tang (gartner, Humanioras Byg-
ningsdrift, TR 3F, TAP) 

 

Afbud fra:  

A-siden: Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO) og Jens Erik Mogensen (Institut-
leder, Institut for Engelsk Germansk og Romansk) 
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B-siden: Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, Center for sprogteknologi), 
Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er) og 
Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) 

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst  

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 12. juni 2009 (bilag) 

 

3) Til drøftelse:  

a.   De personalepolitiske grundprincipper – opsamling fra HSU (2 bilag) 
b.   Sygefraværssamtaler (bilag) 
 
4) Orientering fra ledelsen: 

a.   Læringsenheden  – Hanne Løngreen (bilag) 

b.   APV-stormøde den 9. september  

c.   Nye fælles KU-regler om orlov (bilag) 

d.   Influenzaforebyggelse (bilag) 

e.   KUBIS` elektroniske specialesamling (bilag) 

f.    Fødevarepolitik og udbud af kantinen (3 bilag) 
 
g.   Status vedr. mail-situationen 
 
h.   Kokainfund på KUA 
 

5)  Fra B-siden: 

 a.  Nyt fra HSU, bestyrelsen (bilag/dagsorden)  

     Akademisk råd har ikke haft mødeaktivitet siden 2. juni 2009 

 

 6)  Meddelelser: 

7)  Eventuelt:                                  
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Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 2 nye punkter: Punkt 4 g – Status 
vedr. mail-situationen og punkt 4 h – Kokainfund på KUA  

 
Ad 2) godkendelse af referat af møde den 12. juni 2009: 
 
Referatet blev godkendt 
 
 
Ad 3) Til drøftelse: 
 

• De personalepolitiske grundprincipper: LSU´ernes og FSU´s ar-
bejde med de personalepolitiske grundprincipper i efteråret 2008 
blev afrapporteret i en samlet rapport til PPU i januar 2009. På bag-
grund af FSU`s  samlede rapport og de 5 andre fakulteters rapporter 
har HSU udarbejdet en opsamling samt et idékatalog1. Kirsten Ref-
sing forklarede, at meningen med idékataloget er, at det kan bruges 
i det videre arbejde med de personalepolitiske grundprincipper. 
Idékataloget kan således bruges som et referencepapir¨, og de re-
spektive punkter kan være i fokus, der hvor det skønnes aktuelt og 
nyttigt, f.eks. i forbindelse med efterårets arbejde med vores APV.   

 
• Sygefraværssamtaler: Hanne Møller forklarede, at notatet vedr. 

administration af sygefraværssamtaler er tilrettet med udgangspunkt 
i de drøftelser, som FSU havde den 12. juni 2009. I det nye notat er 
der justeret i ordvalget, men indholdet er stadig en formidling af de 
nye regler. FSU havde ingen bemærkninger til notatet. 

 
 
Ad 4) Orientering fra ledelsen: 
 

• Læringsenheden:  Hanne Løngreen orienterede om baggrunden for 
udviklingsprojektet ”læringsenheden”, der skal styrke og sætte fo-
kus på fakultetets undervisningspraksis. Formålet med læringsen-
heden er dels at dokumentere og udbrede eksisterende god praksis 
blandt fakultetets undervisere, dels at systematisere opkvalificerin-
gen af underviserne og dermed den løbende udvikling af undervis-
ningsformerne. Læringsenheden vil fungere som en permanent pæ-
dagogisk kompetence supportfunktion på fakultetet og læringsen-

                                                 
1http://personalepolitik.ku.dk/materiale_til_arbejde_med_grundprincipperne/idekatalog/  
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heden vil samle allerede eksisterende aktiviteter på fakultetet med 
fokus på undervisningskompetenceudvikling og læring. Via globa-
liseringsmidler er der ansat en projektleder i 3 år, som skal kortlæg-
ge fakultetets undervisningsaktiviteter. Læringsenheden skal også 
understøtte de studerendes læringsprocesser. En del af Akademisk 
skrivecenter er derfor flyttet til Studie- og karrierevejledningen i 
administrationscentret, i forbindelse med samlingen af de relevante 
aktiviteter, og vil uagtet flytningen stadig udføre samme service-
funktioner som tidligere. Læringsenhedens opgaver løses i en pro-
jektorganisation, hvor prodekanen for uddannelse er programejer, 
derudover er der en styregruppe, en følgegruppe samt en sekretær-
funktion. Hanne Løngreen forklarede også at der er fokus på, at vi 
præsterer kvalitetsundervisning som skal understøttes af Absalon. 
Anders Granum Aagaard sagde, at vi skal være opmærksomme på 
at læringsenheden ikke er et forskningscenter, men at vi alligevel 
skal udnytte den viden vi har. Han oplyste også, at der er en meget 
positiv ånd blandt de medarbejdere, der skal arbejde med projektet. 
Karsten Fledelius roste initiativet, og Hanne Løngreen sluttede 
punktet med at oplyse, at formaliseringen af projektets ikrafttræden 
er fastsat til den 15. september, hvor fokuspunktet vil være eksa-
mensformer. Arbejdet med eksamensformer vil involvere interes-
senter som f.eks. studienævn, fagledere og repræsentanter fra gym-
nasieskolerne.  

 
 

• APV-stormøde den 9. september: Susanne Kirst orienterede om det 
forestående APV-stormøde den 9. september 2009. Mødet afholdes 
i Multisalen fra kl. 13 til 16. Det er planlagt at hjerneforsker Peter 
Lund Madsen holder oplæg om urmennesket, krybdyrshjernen, ter-
ritorial adfærd og hvad der sker i hjernen, når mennesker f.eks. 
mobber hinanden. Der er etableret kontakt med oplægsholdere fra 
DM, HK, Personalestyrelsen og professor Vincent Hendricks af-
slutter mødet med en perspektivering ud fra hans videnskabelige 
baggrund. 

 
 
• Nye fælles KU-regler om orlov: På HSU-mødet den 24. juni 2009 

blev de nye fælles KU-regler om orlov behandlet og vedtaget. Disse 
regler kan læses i Den personalepolitiske håndbog2 Karsten Flede-
lius spurgte, om man kan være sikker på at vende tilbage til de ar-
bejdsopgaver, man havde før en orlov, hvortil Henrik Prebensen 
svarede, at selvom man har haft orlov, er man underlagt de samme 
vilkår som alle andre medarbejdere, f.eks. kan ens gamle arbejds-

                                                 
2 http://personalepolitik.ku.dk/pph/dok/Retningslinjer_vedrorende_ulonnet_orlov.pdf/ 
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opgaver ændre karakter, og man skal derfor tilpasse sig de nye ar-
bejdsforhold. 

 
• Influenzaforebyggelse: Kirsten Refsing orienterede om den varsle-

de influenza A H1N1, som er baggrunden for, at hun har etableret 
en pandemigruppe. Pandemihandleplanen er under udarbejdelse, og 
alle blev opfordret til at henvende sig til influenzakoordinator Su-
sanne Kirst, såfremt de har forbedringer til handleplanen. Indtil vi-
dere har pandemigruppen foranlediget, at der hænger plakater på 
dansk og engelsk rundt omkring på fakultetet. Disse plakater infor-
merer om de forholdsregler, vi alle bør tage for at forebygge smitte. 
Der er også ophængt anvisninger i korrekt håndvask på alle toilet-
ter. Såfremt nogen toiletter mangler disse anvisninger, kan de rekvi-
reres hos Susanne Kirst. Alle institutter og afdelinger er opfordret 
til at registrere antal influenza-sygemeldinger. Denne registrering er 
frivillig og anonym, men pandemigruppen opfordrer til denne regi-
strering, da det vil kunne give os alle et overblik over, hvor hårdt vi 
evt. bliver ramt. Såfremt der er sygemeldinger pga. influenza A, 
kan I opsamle og sende registreringerne til Susanne Kirst – 
ski@hum.ku.dk - ca. 1 gang pr. uge. 

 
• KUBIS`elektroniske specialesamling: Kirsten Refsing spurgte, om 

der var indvendinger til notatet af 23. juli 2009 fra Universitetsbib-
liotekaren vedrørende KUBIS´ elektroniske specialesamling, som 
beskriver forslag til løsningen af problemet vedrørende opbevaring, 
registrering og tilgængeliggørelse af specialer. Birthe Nygaard Mil-
ler oplyste, at Jens Erik Mogensen vil drøfte forslagene med fakul-
tetets biblioteksudvalg og tilføjede, at hun synes KU skulle stille 
krav om, at vi kan finde rundt i specialerne mm., når data eksporte-
res over i REX, da man på nuværende tidspunkt ikke kan se speci-
fikt hvilke specialer, phd.- afhandlinger og doktordisputatser, der er 
fra KU, og hun efterlyste også en bedre branding af vores specialer 
på Universitetsbiblioteket. Karsten Fledelius sagde, at der også er 
en udfordring i forbindelse med copyright vedr. illustrationer. 

 
• Fødevarepolitik og udbud af kantinen: Kim Brinckmann sagde, at 

punktet vil blive behandlet i FAMU ved førstkommende udvalgs-
møde, og oplyste at en ny kontrakt med leverandøren af kantine-
driften vil gælde i 3 år. FAMU skal bl.a. vurdere hvilket koncept 
kantinen, herunder hvilke fødevarer, der skal indgå i udbuddet. An-
ders Granum Aagaard sagde, at fødevarekonceptet bør overholde de 
anbefalede kostråd. 

 
• Status vedr. mail-situationen: Kim Brinckmann orienterede om 

KUA`s alvorlige brud på serveren, som havde skabt problemer i 
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ugens løb, hvilket er meget beklageligt og forretningskritisk. Status 
pr. 14. august er, at der igen er åbnet for systemet, men at der er 
lange køer af mails, som vil blive leveret successivt. Fakultetet 
iværksætter nu i samarbejde med IT-Service og Koncern-IT på KU 
en undersøgelse af fakultetets it-systemer, da KUA ikke kan leve 
med ustabilitet som i det aktuelle tilfælde. Problemerne formodes at 
opstå pga. kapacitetsmæssige udfordringer, da det ikke tyder på 
nedslidning af udstyret. Anders Granum Aagaard tilføjede, at IT-
service har et stort problem på medarbejdersiden, da de erfarne og 
dygtige medarbejdere søger væk fra KUA pga. lønnen. Det er svært 
at fastholde de dygtige medarbejdere, og det giver et stort efterslæb. 
Kim Brinckmann var enig i, at der er en vis sammenhæng med løn 
og fastholdelse, men KUA er ikke i stand til at matche det øvrige 
arbejdsmarked vedr. lønniveauet. Annemarie Jensen gjorde op-
mærksom på, at der også er et efterslæb i forbindelse med opsæt-
ning af scannere og printere på KUA. Karsten Fledelius synes, at vi 
bør anerkende det store arbejde vores it-folk gør, trods deres ar-
bejdsmiljø og Henrik Prebensen forespurgte, om det ville være hen-
sigtsmæssigt at udlicitere it-området, hvortil Kim Brinckmann sva-
rede, at det altid er mest fordelagtigt at udlicitere områder, som man 
har styr på i forvejen. Anders Granum Aagaard sagde afslutnings-
vis, at vi burde have råd til at ansætte erfarne it-medarbejdere, og 
betragte det som en investering på den lange bane. 

 
 
• Kokainfund på KUA: Kim Brinckmann orienterede om en henven-

delse, som KUA har fået fra Ekstra Bladet. Det drejer sig om, at der 
er fundet rester af kokain på toiletterne på Ny KUA. Fakultetet har 
svaret på henvendelsen, at vi ser med alvor på kokainfundene, men 
at det er begrænset, hvad vi kan stille op, da vi er en åben, offentlig 
institution, hvor mange mennesker kommer og går. 

 
Ad 5) Fra B-siden: Intet til dette punkt. 

 
Ad 6) Meddelelser:  

• Kim Brinckmann meddelte, at der er indkøbt 14 stk. infoskærme, 
som opsættes på KUA. Kommunikationsafdelingen vil styre ny-
hedsstrømmen, som bliver vist på infoskærmene 

 
• Henrik Prebensen har valgt at ophøre som TR for VIP og udtræder 

fra FSU. Karsten Fledelius overtager TR-posten. 
 

• Susanne Kirst orienterede om det kommende SU-kursus. Der er 
etableret kontakt til en konsulent fra Samarbejdssekretariatet, og 
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planen er, at kurset skal afholdes på fakultetet3. Fokuspunkterne til 
denne dag vil være samarbejde om mål og strategi, SU`s rolle og 
Samarbejdsaftalen. Alle LSU og FSU medlemmer på fakultetet vil 
blive inviteret. 

 
  
Ad 7) Eventuelt: 

• Inspirationshæftet – erfaringer med HUM21 blev uddelt på mødet 
og Hanne Møller roste HUM 21-sekretariatet og Kommunikations-
afdelingen for den fine formidling og det meget flotte layout. 

 
 
 
Mødet sluttede kl. 12.00 
 /SKI 

                                                 
3 Datoen er ændret siden FSU-mødet, således at kurset bliver afholdt den 2. december 2009 


