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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 27. august 2010 kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 

 

 

 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (fakul-
tetsdirektør) og Jens Erik Mogensen (institutleder, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk) 

B-siden: 

Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 3F, TAP), Søren Fransén 
(fuldmægtig, Studiekontoret, TR for adm. ansatte AC’er), Ragnhild F. Wangen 
(TAP, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), Henrik Prebensen (lektor, 
Engelsk, Germansk, Romansk), Mette Christensen (TAP-suppleant HR- og 
personaleafdelingen), Karsten Schrøder (TAP-suppleant, HUM IT, Dansk Me-
tal), Morten Michelsen (lektor, Institut for Kunst og Kulturvidenskab, VIP-
suppleant) og Peter Birkelund Andersen (lektor, TORS, afdeling for religions-
videnskab) 

 



                                                                                                                                                             
 
                                                                                                               

SIDE 2 AF 1111 

6. SEPTEMBER 2010 

Gæster: Mette Spliid og Peter Wedel Bay fra HR- og personaleafdelingen 

 

Afbud fra:  

A-siden: Hanne Møller (HR- og personalechef) og Ulf Hedetoft (institutleder, 
SAXO)   

 

B-siden: Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for En-
gelsk Germansk og Romansk), Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse 
og Formidling, næstformand for FSU, fælles-TR for VIP), Anders Granum 
Aagaard (projektleder, Læringsenheden, Dansk Metal, TAP) og Karl Christian 
Lammers (lektor, SAXO, suppleant for VIP-repræsentant) 

 

Fra FSUs sekretariatet: 

Susanne Kirst  

 

Dagsorden 

 

1)   Godkendelse af dagsorden 

2)     Godkendelse af referat fra FSU-møde den 11. juni 2010 (bilag)  

 

3)   Til drøftelse 

      a. Udkast til ny budgetmodel for HUM (bilag) 

      b. Fakultetets handlingsplan i forbindelse med krænkende adfærd 

          v/Peter Wedel Bay (bilag) 

      c. Samlet seniorpolitik for HUM - evt. nedsættelse af arbejdsgruppe mhp. 
          udmøntning af HSU's seniorpolitiske retningslinjer på HUM 
          v/Mette Spliid (bilag) 
 
      d. Drøftelse af den skitserede ”Udviklingsplan 2011-2013 for  
          uddannelsesområdet på Det humanistiske Fakultet”, herunder  

 Procedure for eventuel implementering af tankerne i skitseplanen – 
hvem bliver inddraget hvornår? 

 Kriterier for studieordningers økonomiske bærekraft 
 Beslutningsgang ved evt. ændringer af konkrete uddannelser og fag 
 Hvilke generelle spareplaner ligger der for andre områder? 

 
      e. Hvordan får vi større transparens omkring budgetter, regnskaber og  
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          forbrug af arbejdskraft (der ses et behov for udarbejdelse af et 
          arbejdsbudget og –regnskab for hvert år/institut), herunder 

 Hvordan sikrer vi os mod overlapning mellem fakultetets og insti-
tutternes administration? 

 Hvordan forhindres skævdeling mellem undervisning og forskning 
for de enkelte medarbejdere under lokalaftalen 2009-2012, og 
hvordan kan allerede oparbejdede ”merundervisningspukler” afvik-
les? 

 
     f. Drøftelse af referatformen for FSU-møderne – udløst af utilfredshed fra  
         medarbejderrepræsentanternes side med referatet fra fællesmødet mellem 
         FSU og ASU 31.5.2010 – detaljeringsgraden af referaterne ønskes taget  
         op. 
 

  4)   Til Orientering 

             

  5)  Nyt fra andre udvalg: 

         Ingen bilag da udvalgsmøderne efter sommerferien er planlagt således: 

         AR 7. september, HSU 1. september og Bestyrelsen 14. september 

 

  6)  Meddelelser: 

 

  7)  Eventuelt:                                                     

         

     

    

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2) Godkendelse af referat fra møde den 11. juni 2010: 
 
Referatet blev godkendt 
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Ad 3) Til drøftelse. 

 

a) Udkast til ny budgetmodel for HUM: Michael Cholewa-Madsen redegjorde 
kort om baggrunden for at udarbejde en ny budgetmodel på KU og oplyste, at 
KUs ledelse havde afholdt budgetseminar februar 2010 og drøftet en ny bud-
getmodel, hvor det kritiske blik på KUs gamle budgetmodel primært skyldes, 
at den var svær at gennemskue. KUs nye budgetmodel er en mere incitament-
baseret model. KUs budgetmodel betyder, at vi fremtidigt skal bidrage til KUs 
fælles formål med 20 % af vores STÅ-indtægt, hvilket er 10 % mindre end 
hidtil. Basismidler/øvrige formål er den residual, der er til fordeling mellem 
fakulteterne, når rektor har dækket udgifter til fælles formål, udover de 20 %, 
der fradrages taxameterindtægterne. 
 
Ledelsen på HUM ønsker også en ny budgetmodel på fakultetet, hvilket bl.a. 
blev drøftet på HUM-LTs seminar den 12. – 13. april 2010. 
 
Som udgangspunkt for drøftelsen mellem dekan, direktør og økonomiafdelin-
ger, har der ligget 4 principper: 
 

1) En videreførelse af rektors budgetmodel 2011 
 
2) Væsentlig mere klarhed mht. incitamenter: Logikken er, at så mange 

økonomiske midler som muligt går til dem, der tjener pengene hjem. 
Dette vil dog berøre specielt TORS og ENGEROM uhensigtsmæssigt, 
derfor vil der i nogen grad være en omfordeling af STÅ og etablering 
af en solidaritetspulje, som etableres for at gøre overgangen bedre for 
de svage institutter 

 
3) Simpel og gennemskuelig 
 
4) Tidstro og fremadrettet (ikke baseret på bagudrettede gennemsnit)  
 
Indtil videre er der arbejdet med disse principper. Tanken er at finde prisen 
på en STÅ, når regnestykket er gennemført. Dette vil indebære, at vi evt. 
kan fastfryse STÅ´ens værdi i en periode. Institutlederne har været på se-
minar og bidraget med input til den nye budgetmodel, processen har været 
drøftet i institutlederkredsen og er nu til drøftelse i FSU. Michael Cholewa-
Madsen sagde også, at man gør sit bedste for at sætte realistiske tal ind i 
modellen, og at der er deadline den 8. oktober for indgivelse af budget 
2011 til KU.  
 
Henrik Prebensen spurgte. om det ikke forholder sig sådan, at STÅ´en rent 
teknisk er afhængig af FL, og at man derfor ikke selv kan definere dens 
værdi arbitrært. Hvad sker der, såfremt et institut f.eks. har produceret 100 
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STÅ færre end budgetteret og kan instituttet beholde midlerne fra en større 
STÅ produktion end budgetteret. Kirsten Refsing svarede, at fakultetet øn-
sker, at fastholde den pris pr. STÅ, man beslutter ved årets udgang, og at 
STÅ ikke er den fulde pris, som gives fra ministeriet, da bidraget til KU 
(20 %) fratrækkes.  
 
FSU drøftede forskellige økonomiske senarier, som er forskellige fra insti-
tut til institut afhængig af bl.a. ansøgere/optag og nye studieordninger som 
evt. kan forringe STÅ-indtægt mm.. Michael Cholewa-Madsen sagde, at 
den nye budgetmodel p.t. er i en fase, hvor der drøftes principper, som skal 
være simple og gennemskuelige, og at modellen skal være færdigudviklet 
og besluttet primo oktober 2010, hvilket indebærer at institutterne kan få 
konkrete tal at disponere ud fra. 
 
Henrik Prebensen påpegede, at der er et dilemma mellem vores kulturelle 
forpligtelse og økonomi. Vi er til for at producere uddannelse, som ikke 
nødvendigvis kan lægges firkantet ind under en økonomisk vækstmodel for 
samfundet. Vores mål var ikke at lave gode budgetmodeller, men god 
forskning og undervisning. Han spurgte, om HUM fremtidigt vil kunne 
overholde sin kulturelle forpligtelse. Kirsten Refsing svarede, at der ligger 
stor værdi i Humaniora, som gavner samfundet og at HUM vil gøre alt for 
at styrke det kulturelle aspekt samt småfag, men samtidig forholder det sig 
således, at den kulturelle forpligtelse ikke betaler lønnen til f.eks. undervi-
serne, men det er værdifuldt at have denne dialog på fakultetet. Michael 
Cholewa-Madsen tilføjede at det er vigtigt, at vi hjælper hinanden i denne 
debat og går i dialog om, hvordan vi gør kulturarven synlig. Henrik Pre-
bensen svarede, at der er fuld opbakning i denne udmelding fra ledelsen. 
 
Henrik Prebensen påpegede at modellen havde eller kunne have uheldige 
sideeffekter. Fx kunne den føre til en ”rutschebaneøkonomi”, som var rent 
konjunkturbetinget. En god model burde gøre det muligt at analysere, hvad 
der var konjunktur og derfor ikke burde have virkning på økonomien, og 
hvad der var strukturelt og krævede overvejelser om omlægninger. I rut-
schebanens nedture risikerede man, at fag mistede kostbare ressourcer på 
medarbejdersiden. Derved kunne der i værste fald opstå uoprettelige nega-
tive spiraler, hvor kvaliteten faldt pga. fyringer, hvorefter tilgangen og 
gennemførelsen også faldt yderligere. Der måtte være nogle stabilisatorer 
indbygget. En strategi kunne ikke være et ukritisk medløb på de økonomi-
ske udsigter, men overvejelser over hvordan man med de givne ressourcer 
nåede de egentlige, dvs. de ideelle mål. 
 
 
Jens Erik Mogensen understregede, at det er vigtigt, at der hurtigt kommer 
nogle tal vedr. den aktuelle økonomi, da man ellers kan frygte, at situatio-
nen løber løbsk, ikke mindst i lyset af den voldsomme mediedebat. Der er 
store samfundsmæssige udfordringer mht. sprogfagene i hele Europa. Bl.a. 
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hænger det sammen med de unges interessefokus i den globaliserede ver-
den, men mere jordnært også med, at sprogfagene er tunge i drift, fordi der 
udover i indholdsdisciplinerne også skal undervises i selve fremmedspro-
get. Såfremt sprogfagene skal bevares, fordrer det taxameterforhøjelser el-
ler radikale omstruktureringer, som går i retning af ”kultur og samfund”. 
Kirsten Refsing var enig med Jens Erik Mogensen og tilføjede, at såfremt 
der ikke var politisk vilje til at forhøje taxametersatsen for sprogfagene, 
kunne en omstrukturering være alternativet, f.eks. i retning af ”Europastu-
dier”. Søren Fransén spurgte, om man kendte de studerendes holdning til 
udfordringen, hvortil Jens Erik Mogensen svarede, at der er lavet frafalds-
undersøgelser, som ikke giver et entydigt svar, men tendensen mht. sprog-
fagene er en generel europæisk udfordring. 
 

 
Søren Fransén spurgte, om man evt., for at imødekomme usikkerhed på in-
stitutterne, kunne overveje at midler fra solidaritetspuljen kunne lånes af 
institutter, der rammes hårdt. Kirsten Refsing svarede, at solidaritetspuljen 
skal bruges til afhjælpning af akutte problemer i overgangsperioden på 3 
år.  
 
Morten Michelsen spurgte, hvor stor fakultetets egenkapital skal være. Mi-
chael Cholewa-Madsen svarede, at den bundne del af egenkapitalen, som 
vi ikke kan disponere over, stort set svarer til det nuværende videreførel-
sesbeløb, herunder en feriepengereserve, så KU altid kan overholde dæk-
ningsforpligtelsen for de ansatte. Den disponible ’egenkapital’ på HUM 
udgør pr. 1. januar 2011 18.000 kr., hvis de nuværende beregninger lægges 
til grund. Han nævnte også KUAII, som er en stor økonomisk udfordring, 
hvor der pt. mangler 30-40 mio. kr. til byggeriet. 
 
 
 
b) Fakultetets handlingsplan i forbindelse med krænkende adfærd:  
Peter Wedel Bay fra HR- og Personaleafdeling var inviteret til at deltage på 
mødet for at informere om dagsordenspunktet. Han sagde, at baggrunden 
for handlingsplanen er den seneste APV, som blev foretaget ultimo 2008. 
Desværre konstaterede fakultetet, at nogle ansatte oplever krænkende ad-
færd i forskellige former og i varierende grad – dette forhold samt HSUs 
beslutning om, at alle universitets samarbejdsudvalg skal udarbejde en 
handlingsplan, vedrørende krænkende adfærd, som opfølgning på APV re-
sultaterne, er udmøntet i en erklæring, som beskriver HUMs overordnede 
holdninger til mobning og anden krænkende adfærd på vores arbejdsplads. 
Der er 3 hovedpunkter i erklæringen, som der skal arbejdes med: 
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Identifikation:  

       Det skal blive lettere for den enkelte ansatte at sige fra over for 
krænkende adfærd og ubehagelige situationer 

       Det skal blive lettere (naturligt og trygt) for den enkelte ansatte at 
gå til sin leder eller en anden kontaktperson i tilfælde af, at man op-
lever krænkende adfærd 

       Vi skal i højere grad interessere os for, at vores kollegaer trives i 
deres arbejde, og vi skal hjælpe hinanden med at sige fra over for 
eller sætte en stopper for krænkende adfærd 

  
Forebyggelse: 

       Alle skal blive bevidste om, at krænkende adfærd og dårlig om-
gangsform er et fælles problem, som alle kan bidrage til at forebyg-
ge 

      Vi skal i endnu højere grad sætte fokus på det gode arbejdsklima og 
fokusere på det, som fungerer godt, således at det kan komme til at 
fylde mere 

  
     Håndtering: 

       Alle ansatte skal vide, hvor de kan henvende sig, hvis de udsættes 
for krænkende adfærd eller oplever, at andre bliver krænket 

       Lederne bliver klædt bedre på til at håndtere konfliktløsning – f.eks. 
via et kursus i den svære samtale 

  
Peter Wedel Bay sagde, at FSU med fordel kan bede institutterne om at ar-
rangere en temadag lokalt, hvor de ansatte får mulighed for at sætte ord på 
grænserne for acceptabel adfærd og sammen nå frem til en fælles forståelse 
af den gode omgangsform. Derved kan man i fællesskab formulere en lokal 
handlingsplan, vedrørende mobning og anden krænkende adfærd, og sam-
tidig opnå ejerskab omkring denne. I den proces er institutterne velkomne 
til at bede om assistance fra fakultetets HR- og personaleafdeling. Derud-
over vil det kommende AI-forløb1 sætte fokus på arbejdsglæde og fravær 
af krænkende adfærd.  
  
Søren Fransén syntes, at det var et godt oplæg og tilføjede, at det er svært 
for medarbejdere, når den krænkende adfærd kommer fra en overordnet, 
hvilket han har konkrete eksempler på. Han ville gerne vide, hvordan dette 
kunne håndteres, uden at der opstår en konflikt, da der ikke forefindes ret-
ningslinjer for dette eksempel. Kirsten Refsing svarede, at i sådanne tilfæl-

                                                 
1 AI = appreciative inquiry. En række seminarer og forelæsninger omkring den anerkendende 
   tilgang, som HR- & personaleafdelingen arrangerer i samarbejde med erhvervspsykologen  
   Berit Sander – et af arrangementerne er et møde for alle fakultetets samarbejdsudvalg om 
   netop mobning og krænkende adfærd 
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de skal medarbejderen gå til sin tillidsrepræsentant, så det kommer frem i 
lyset og ikke bliver til en myte. 
  
Mette Christensen synes også, at det var et godt oplæg, men hun ville gerne 
vide, hvad næste skridt er i processen. Peter Wedel Bay svarede, at såfremt 
FSU bliver enige om, at de fremførte punkter er HUMs hensigtserklæring, 
så vil HR- og personaleafdelingen påtage sig at informere institutterne om, 
hvordan de skal gribe det videre forløb an. 
  
Kirsten Refsing foreslog et fælles seminar som et potentiale, da en dialog 
på tværs kunne være et godt udgangspunkt. Dette gav Peter Wedel Bay 
hende ret i og sagde, at HR- og personaleafdelingen efterfølgende kunne 
bistå institutterne i at udarbejde lokale handlingsplaner. FSU blev enige 
om, at den udarbejdede erklæring vedrørende krænkende adfærd er vedta-
get som udgangspunkt og at den videre proces overgives til HR- og perso-
naleafdelingen samt at FSU evaluerer indsatsen til foråret 2011. 

  
 

 
c) Samlet seniorpolitik for HUM: Kirsten Refsing henviste til HSUs nye 
retningslinjer vedr. seniormedarbejders forhold2 som trådte i kraft den 19. 
maj 2010 og sagde, at FSUs drøftelse går ud på at tage stilling til, om 
HUM skal følge disse regler 100 %, beholde eksisterende lokale regler el-
ler iværksætte nye lokale regler. Mette Spliid orienterede om de foreløbige 
overvejelser, og FSU besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe mhp. drøftel-
se af, hvorledes KUs retningslinjer af 19. maj 2010 skulle udmøntes på 
HUM. HR- og Personalechef Hanne Møller bliver formand for arbejds-
gruppen, fakultetsdirektør Michael Cholewa-Madsen og institutleder Jens 
Erik Mogensen repræsenterer ledelsen i arbejdsgruppen. Fra medarbejder-
siden omfatter arbejdsgruppen Peter Birkelund Andersen som repræsentant 
for VIP samt Erik Tang og Annemarie Jensen som repræsentanter for TAP. 

  
Arbejdsgruppen skal bl.a. drøfte, om der er behov for en udfyldende seni-
orpolitik på HUM (f.eks. kriterier for indgåelse af konkrete emeritusaftaler, 
politik for adgang til instiuttets/fakultetets ressourcer, politik for valg mel-
lem flere mulige tilknytningsformer til fakultetet efter fratræden og kriteri-
er for at få ekstra seniorfridage). Resultatet af arbejdsgruppens drøftelse fo-
relægges FSU ved et kommende møde. Hvis det besluttes at supplere KU 
seniorpolitikken med en HUM-seniorpolitik, skal arbejdsgruppen frem-
komme med forslag til drøftelse og evt. vedtagelse i FSU.  

 
Muligheden for - efter konkret vurdering - at indgå aftale om ekstra senior-
fridage (ikke at forveksle med seniorbonusordningen3) er en del af den 

                                                 
2 http://personalepolitik.ku.dk/pph/dok/retningslinjer_vedr_seniormedarbejderes_forhold.pdf/ 
3 http://personalepolitik.ku.dk/pph/dok/seniorbonus.pdf/ 



                                                                                                                                                             
 
                                                                                                               

SIDE 9 AF 1111 

6. SEPTEMBER 2010 

samlede KU seniorpolitik, og arbejdsgruppen skal derfor også drøfte, om 
fakultet - set i lyset af KUs overordnede seniorpolitik - skal opretholde den 
gældende FSU-aftale om op til 12 ekstra årlige seniorfridage i sin nuvæ-
rende form4. 
 
 
d) Udviklingsplan 2011-2013 for uddannelsesområdet på HUM: Kirsten 
Refsing uddelte bilaget ”Strategi for fremtidens uddannelseslandskab” da-
teret 26. august 2010. Strategien for fremtidens uddannelseslandskab skal 
danne udgangspunkt for en diskussion i efteråret 2010 af, hvordan vi i 
fremtiden styrker uddannelsernes kvalitet og fleksibilitet, fremmer gen- 
nemførelsen samt sikrer et bedre studiemiljø - og bedre beskæftigelsesmu-
ligheder for de færdige kandidater. Kirsten Refsing sagde, at hensigten er 
at nå frem til enighed om, hvilken reform vi ønsker, og hun foreslog, at alle 
læser strategien, som er et oplæg til diskussion, og at emnet kommer med 
på dagsordenen til næste FSU-møde den 8. oktober 2010. 
 
 
 
e) Transparens omkring budgetter, regnskaber og forbrug af arbejds-
kraft: Michael Cholewa-Madsen sagde, at vedrørende evt. overlapning 
mellem fakultetets og institutternes administration har den nye omstruktu-
rering på Fakultetsservice medvirket til at imødegå evt. overlapninger, og 
at Kirsten Refsing og han selv vil gå i dialog med institutterne og bl.a. 
drøfte administrationen med fokus på kompetencegrupper og standardise-
ringer. Henrik Prebensen sagde, at han som TR ofte hører om uhensigts-
mæssige procedurer, og han foreslog, at man kunne etablere en forslags-
kasse, hvor iagttagelser, i forhold til processer der kunne gøres bedre, blev 
indleveret. Michael Cholewa-Madsen synes, dette var en god idé. 
 
I forbindelse med administrative opgaver sagde Søren Fransén, at man skal 
være opmærksom på, at små beslutninger taget ét sted kan give meget ar-
bejde andre steder, eksempelvis på sagsbehandlingsområdet, behandling af 
dispensationer og lovkrav mm.. Kirsten Refsing svarede, at vi selvfølgelig 
skal tage et vist hensyn til dispensationer samt overholde regler fra ministe-
riet, KU og vores egne regler. Men vi skal forenkle, hvor vi kan. 
 
Mette Christensen henviste til tidligere udarbejdet benchmark vedr. be-
manding og forbrug af arbejdstid og spurgte, om vi kunne arbejde videre 
med den. Michael Cholewa-Madsen svarede, at han kun har kendskab til 
en benchmark på fakultetsniveau (det tidligere administrationscenter), som 
ikke omfattede institutterne. Jens Erik Mogensen tilføjede, at der tidligere 

                                                 
4  
http://hum.ku.dk/omfakultetet/raadogudvalg/samarbejdsudvalget/dokumenter/seniorpolitiskaft
ale.pdf/) 
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er udarbejdet en strukturanalyse på institutniveau. Denne analyse var et 
stort arbejde, som der desværre ikke blev arbejdet videre med og han men-
te, at det ville være en god bestræbelse at skabe et systemisk overblik. Sø-
ren Fransén tilføjede, at det ville være fint at arbejde videre med den eksi-
sterende benchmark, men man skal også være opmærksom på forbrug af 
arbejdstid i forbindelse med kontrol/dokumentation, som kan være godt, 
men at det er bedre med tillid og at dokumentationen kan være problema-
tisk at indsamle, da denne opgave ofte glemmes i travle perioder. 
 
 
 
Skævdeling mellem undervisning og forskning: Henrik Prebensen oply-
ste, at der havde været et møde den 26. august hvor lokale TR deltog. Der 
er pt. ikke oplæg til en diskussion, da det store overforbrug af timer for VIP 
først skal drøftes. 
 
 
f) Drøftelse af referatformen for FSU-møderne mm.: Michael Cholewa-
Madsen henviste til det afholdte møde den 31. maj 2010 med det daværen-
de administrationscentrets SU og driftsafdelingens SU, hvor FSU var invi-
teret som gæster/observatører. Han oplyste, at der skal holdes et formøde 
med de 2 SU formandskaber inden det første ordinære møde med det fusi-
onerede SU, hvor formalia skal drøftes, herunder en ny forretningsorden 
for det fusionerede SU. Referatet er udsendt via Fakultetsservices gruppe-
mail, og det viser sig, at medarbejderne i driftsafdelingen ikke er kommet 
på denne fælles mailliste endnu.  

 
 
 
Ad 4) Til orientering: 
 

Henrik Prebensen orienterede kort om dialogmødet den 26. august 2010 
hvor der var deltagelse fra VIP, TR, dekan og direktør. Mødet var af ufor-
mel karakter og formålet var at få en dialog om VIP´ernes forhold, da hen-
sigten er at sikre informationsflowet mellem medarbejder og ledelse. 

 
 

Ad 5) Nyt fra andre udvalg: 

Intet nyt fra andre udvalg pt. 
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Ad 6) Meddelelser:  

Michael Cholewa-Madsen meddelte kort, at der har været afholdt Q2-møde 
i Nørregade. KU har budgetteret med et underskud på 26,5 mio. kr. i 2010 
og prognosen er, at vi lander på et underskud på 35 mio. kr. i 2010. Jf. 
halvårsregnskabet ender HUM på 1,9 mio. kr. i underskud i 2010.  

 

Ad 7) Eventuelt: 

Søren Fransén spurgte om alle institutlederes ansættelser bliver forlænget, 
hvortil Kirsten Refsing svarede, at institutlederen på MEF går på pension, 
og at institutlederen på INSS starter stille op igen til september, hvorfor 
spørgsmålet om forlængelse endnu ikke er afklaret. 

Søren Fransén påpegede, at der er utilfredshed med kantinen, hvor der er et 
forringet udvalg og der er ikke altid mad nok til alle studerende og medar-
bejdere. Kirsten Refsing sagde, at kantinen skal overholde den indgåede 
kontrakt og at kvaliteten er vigtig. 

 

Mødet sluttede kl. 12:15 


