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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: Torsdag, den 27. marts 2009 

Sted: 10.1.30 

Referent:            Susanne Kirst 

 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Hanne Møller (HR- og personale-
chef), Ulf Hedetoft (Institutleder, SAXO), Jens Erik Mogensen (Institutleder, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk) og Kim Brinckmann (fakultetsdi-
rektør) 

 

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), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, TR 
for adm. ansatte AC’er), Anders Granum Aagaard (konsulent, ITMEDIA, 
Dansk Metal, TAP), Lisbet Falster Jakobsen (Lektor, Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk), Annemarie Jensen TAP- HK-TR, institutsekretær, 
Institut for Engelsk Germansk og Romansk og Erik Tang (gartner, Humanioras 
Bygningsdrift, TR 3F, TAP) 
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Afbud fra:  

B-siden: Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Nordiske Studier og Sprogvi-
denskab, Sussi Anni Olsen (AC-TAP suppleant, Center for sprogteknologi)  

 

Fra FSU’s sekretariatet: 

Susanne Kirst  

Stella Jensen (kontorelev) 

 

Dagsorden 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat af møde den 5. marts 2009 (bilag) 

 

3) Til drøftelse: 

a.   Ph.d.-studerendes forlængelse af ansættelse og indskrivning ved sygdom 

      v/Mette Thunø (bilag) 

b.   Ansættelse af næsten ph.d.-studerende som videnskabelige assistenter  
      v/Mette Thunø (2 bilag) 
 
c.   Strategiske overvejelser i forbindelse med forskningspublikationer v/Mette 
      Thunø. 
 
d.    Tildeling af Ph.d.-stipendiater – forbrug af ressourcer 
 
e.    Professorplan 
 
f.     APV – stormøde vedr. områder med nul-tolerence 
 
 
4) Orientering fra ledelsen: 

a.   Varsling af ferieafholdelse 2009-2010 (bilag) 

b.   Status for strategier (HUM21) 

e.   Personalepolitiske retningslinjer (3 bilag) 

f.    Fremtidige studiemæssige udfordringer v/Annette Moe 
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5)  Fra B-siden: 

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

 

 6) Meddelelser 

 

7)  Eventuelt                                  

    

 
Referat: 
 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden: 
 
Dagsordenen blev godkendt efter beslutning om at udskyde punkt 3 e –  
professorplan - til næste møde den 15. maj, da notatet til punktet ikke er fær-
digt. 
 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra 5. marts 2009: 

 
Referatet blev godkendt efter ændring af ordlyden i punkt 4 b vedr. STADS. 
 
 
Ad 3) Til drøftelse:  
 

 Ph.d.-studerendes forlængelse af ansættelse og indskrivning ved 
sygdom v/Mette Thunø: Mette Thunø orienterede om det udsendte 
notat vedr. problematikken i forbindelse med ansættel-
se/indskrivning og sygdom. Baggrunden for notatet er, at der er 
uklarhed på institutterne, mht. hvordan sygdom skal registreres, og 
hvem der gør hvad i den forbindelse. Notatudkastet skal afklare det-
te forhold. Lisbet Falster Jakobsen ønskede specielt en klarificering 
i forbindelse med forlængelse af ansættelse efter 52 ugers sygemel-
ding. Kirsten Refsing foreslog, at det blev udmeldt klart, som noget 
af det første i notatet, at evt. forlængelse af ansættelse sker i over-
ensstemmelse med ”Lov om tidsbegrænsede ansættelser”, §5, stk. 
2. Jens Erik Mogensen anbefalede, at der udformes enslydende 
formuleringer for alle grupper, der er omfattet af tidsbegrænsede 
ansættelser, da reglerne er ens i forbindelse med ansættelse. For-
skellen på Ph.d. stipendiater og andre ansatte er, at Ph.d. stipendia-
ter også har et indskrivningsforhold.  Mette Thunø gjorde det klart, 
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at notatudkastet er til fakultetets sagsbehandlere og ikke målrettet 
Ph.d.-stipendiater. 

 
 Ansættelse af næsten ph.d.-studerende som videnskabelige assi-

stenter : Mette Thunø orienterede om fakultetsaftalen for Det Hu-
manistiske Fakultet 2008 - 12. Incitamentet består bl.a. i et tilbud 
om ansættelse som videnskabelig assistent i 6 måneder til alle ind-
skrevne ph.d.-studerende, hvis Ph.d.-afhandlingen afleveres til be-
dømmelse inden for en indskrivningsperiode på 36 mdr. + 3 mdr. 
Det er også en forudsætning at bedømmelsesudvalget indstiller til 
forsvar uden krav om yderligere omskrivning samt en positiv faglig 
bedømmelse i relation til ansættelsen, jf. ansættelsesbekendtgørel-
sens § 4, st. 3. Annemarie Jensen sagde, at det vil give store udfor-
dringer mht. pladsen, da der ikke er kalkuleret med et ekstra kontor. 
Henrik Prebensen sagde, at dette spørgsmål må tages op i i-
lederkredsen og Jens Erik Mogensen sagde, at alle ikke kan forven-
te at få eget kontor, derfor kunne det måske også blive nødvendigt, 
at 2 Ph.d.-stipendiater deler kontor.  

 
 Strategiske overvejelser i forbindelse med forskningspublikatio-

ner: Henrik Prebensen ville vide, om der er taget højde for økono-
mien i forbindelse med de strategiske overvejelser, hvor man på-
lægger forskere at præstere et skriftligt resultat, i forbindelse med 
deres forskning, samt KU`s forpligtelse i den henseende. Henrik 
Prebensen henviste til ENGEROM`s prøvekørsel på forskningspub-
likationer i 2008, som i modsætning til det foregående år viste et 
dårligt resultat, hvilket evt. kan bevirke et fald i bevillingerne. Met-
te Thunø forklarede, at institutterne selv indtaster og at Ministeriet 
trækker data, hvilket gør, at det er vigtigt at få alt indtastet. Mette 
Thunø forklarede, at det er vigtigt med sprogrevision i forhold til 
publikationer og meddelte, at Post doc´er og adjunkter løbende føl-
ger kurser i sprogrevision og metoder til at få manuskripter optaget 
og udsendt samt at dette også er med i strategien for at sikre kvali-
teten, før produkterne er færdige. Jens Erik Mogensen sagde, at 
man evt. kunne rådgive om at publicere på nettet, såfremt en publi-
kation ikke var mulig via et forlag. Anders Granum Aagaard mente, 
at fakultetet kunne facilitere en portal til at markedsføre de forsk-
ningspublikationer, som ikke kunne udgives andre steder. 

 
 Tildeling af Ph.d.-stipendiater – forbrug af ressourcer: Lisbet Fal-

ster Jakobsen informerede om processen, i forbindelse med tilde-
ling af Ph.d.-stipendiater, og forklarede, at der er et stort forbrug af 
mandetimer, at det kunne virke som det forudgående arbejde, i det 
faglige udvalg, hos i-leder og i Ph.d.-udvalget, ikke blev respekteret 
samt at det kunne forekomme, at kandidater, som var udvalgt af de 
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3 forudgående instanser, ikke var med på den endelige liste i deka-
natet. Kirsten Refsing forklarede, at ingen af instanserne kunne 
springes over, da de faglige bedømmelsesudvalg er ansvarlige for 
den faglige kvalitet, i-lederne er ansvarlige for de strategiske over-
vejelser, og Ph.d.-udvalgets deltagelse er et lovkrav. Mette Thunø 
sagde, at dekanatet ikke indstiller kandidater, som ikke er godkendt 
af bedømmelsesudvalgene. Lisbet Falster Jakobsen efterlyste en 
gennemsigtighed i forbindelse med dekanatets udvælgelse. Jens 
Erik Mogensen og Ulf Hedetoft var begge enige i, at det er en tung 
og ikke optimal proces. Kirsten Refsing svarede, at det er hendes 
hensigt fremover at følge i-ledernes indstillinger og at have en åben 
dialog i den forbindelse. 

 
 APV-stormøde vedr. områder med nul- tolerance: Hanne Møller 

orienterede om de foreløbige overvejelser, som HR- og personale-
afdelingen har drøftet med Kommunikationsafdelingen. Der er taget 
kontakt til 2 store faglige organisationer og Personalestyrelsen med 
henblik på at få oplægsholdere med forskellige perspektiver. Der-
udover har man drøftet at få en psykolog eller anden faglig kompe-
tent person til at komme med et oplæg, helt konkret havde man 
drøftet hjerneforsker Peter Lund Madsen. Kommunikationsafdelin-
gen havde foreslået en hjemmeside med gode og nyttige links, der 
kunne give råd og vejledning i forbindelse APV´ens fokuspunkter: 
punkt 24: sex-chikane, punkt 25: trusler om vold, punkt 26: fysisk 
vold og punkt 27: mobning.12 

 
 

Ad 4) Orientering fra ledelsen: 
 

 Varsling af ferieafholdelse 2009 – 2010: Kim Brinckmann henvi-
ste til retningslinjerne fra Personalesektionen i Nørregade dateret 
marts 2009 og sagde at det er vigtigt, at ledelsen indskærper regler-
ne overfor alle medarbejdere, så de ved, hvordan de skal forholde 
sig vedr. afholdelse af restferie. Kim Brinckmann pointerede KU´s 
retningslinjer i forbindelse med restferie, som bevirker at der kun 
kan overføres op til 1 uges ferie til det nye ferieår, og at der ikke 
udbetales for ikke-afholdt ferie. 

 
 Status for strategier (HUM21): Punktet udsættes til næste FSU-

møde den 15. maj 2009, hvor der vil foreligge en evalueringsrap-
port. 

                                                 
1  Datoen for APV-stormødet blev fastsat umiddelbart efter FSU-mødet til at være onsdag, den 
   9. september kl. 13 - 17 
2  Der bliver desuden nedsat en arbejdsgruppe direkte under HSU vedrørende disse emner (KR, 
   16.4.09) 
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 Personalepolitiske retningslinjer: Hanne Møller sagde, at koncep-

tet for de lokale sygesamtaler skal ændres, så samtalerne foregår i 
overensstemmelse med de nye personalepolitiske retningslinjer. 
Punktet vil komme på dagsordenen til næste FSU-møde den 15. 
maj, hvor der også vil foreligge en afrapportering om sygesamtaler. 
Søren Fransén ønskede at det blev præciseret, at sygefravær i for-
bindelse med stress bliver behandlet på lige fod med andre syge-
meldinger, hvortil Hanne Møller svarede, at sygemeldinger i for-
bindelse med stress ikke bliver behandlet anderledes end øvrige sy-
gemeldinger. 

 
 Fremtidige studiemæssige udfordringer: Annette Moe orienterede 

om STADS og DIM (Det Indre Marked).Vedrørende STADS kun-
ne Annette Moe bl.a. oplyse, at udrulningen af STADS, som var 
planlagt til den 12. oktober 2009, foreløbigt er udskudt. Vedrørende 
DIM oplyste Annette Moe, at blok- og semesterstrukturen er en stor 
satsning, da disse strukturer skal leve side om side på hele KU, så-
ledes at der er fælles kursusdatabase, årshjul og frister mm. Vedr. 
STÅ-regnskab arbejdes der tværfagligt med en STÅ-model, som 
studielederne har fået til høring. Humaniora har forpligtet sig til en 
fælles års- og skemastruktur med hele KU samt undervisningsfri i 
uge 9 og uge 45. Lisbet Falster Jakobsen ville vide, hvordan man 
vil forholde sig mht. helligdage, hvortil Kirsten Refsing svarede, at 
der udarbejdes 3-årige planer, så man kan tage højde for disse ud-
sving. 

 
 
Ad 5) Fra B-siden:  

 
 HSU:.Henrik Prebensen fremhævede, at HSU havde drøftet status 

for udmøntning af budget 2009, herunder personalemæssige konse-
kvenser på NAT og SUND. 

 
 Bestyrelsen: Intet nyt, da næste møde i Bestyrelsen først er den 31. 

marts 2009. 
 

 Akademisk Råd: Følgende punkter blev fremhævet fra seneste mø-
de i AR - Drøftelse og redegørelse fra AR til Bestyrelsen vedr. 
AR´s virke ved Det Humanistiske Fakultet, AR´s forretningsorden 
samt evalueringen af Universitetsloven. 
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Ad 6) Meddelelser:  
 

 Høringsresultatet vedr. evalueringen af Universitetsloven blev drøf-
tet på et åbent KU-møde for medarbejdere og studerende i Festsalen 
på Frue Plads torsdag den 26. marts.  

 
 
Ad 7) Eventuelt: 
 

 Birthe Nygaard Miller oplyste at B-siden foreslår, at Annie Lumbye 
fra SAXO bliver TAP-repræsentant i styringsgruppen vedr. den 
studieadministrative undersøgelse. 

 Birthe Nygaard Miller henviste til, at det havde været drøftet tidli-
gere i FSU, om det var muligt at etablere HUM-hold i forbindelse 
med kurser i KU`s administrative systemer. Hanne Møller svarede, 
at PUMA er indstillet på at være positive overfor forslaget, således 
at vi kan købe in-house kurser og hun sagde, at der netop var af-
holdt et kursus i Administrationscentret. Dette kursus omhandlede 
forvaltningsret for ikke jurister og var udbudt af Dansk Magister-
forening. Deltagerne var meget tilfredse med kurset, og HR- og 
personaleafdelingen planlægger derfor et lignende kursus til efter-
året. Det er meningen, at samme in-house kursusaktivitet kan be-
nyttes til andre kurser, så gode idéer og oplysninger om behov mod-
tages gerne. Henrik Prebensen sagde, at et kursus i forvaltningsret 
også ville være befordrende for fakultetets ledere, og Kirsten Ref-
sing foreslog et kursus i skriftlig formidling. 

 Kim Brinckmann oplyste, at der udarbejdes en oversigt over samt-
lige TAP´er på fakultetet, som beskriver deres hovedområder. 
Punktet og oversigten kommer på dagsordenen den 15. maj. 

 
 
Mødet sluttede kl. 12.00 
/SKI 


