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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 8. oktober 2010 kl. 10 - 12 

Sted: 10.1.30 

Referent:           Peter Wedel Bay 

 

 

 

Til stede: 

A-siden: 

Kirsten Refsing (dekan, formand for FSU), Michael Cholewa-Madsen (Fakul-
tetsdirektør), Hanne Møller (HR- og Personalechef), Ulf Hedetoft (Institutle-
der, SAXO) og Jens Erik Mogensen (Institutleder, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk) 

B-siden: 

Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk Ger-
mansk og Romansk), Anders Granum Aagaard (projektleder, Læringsenheden, 
Dansk Metal, TAP), Peter Birkelund Andersen (lektor, TORS, afdeling for 
religionsvidenskab), Morten Michelsen (lektor, Institut for Kunst og Kulturvi-
denskab, VIP-suppleant), Jørgen Staun (lektor, Institut for Institut for Engelsk, 
Germansk og Romansk) og Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 
3F, TAP) 
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Afbud fra:  

B-siden:, Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næst-
formand for FSU, fælles-TR for VIP), Henrik Prebensen (lektor, Engelsk, 
Germansk, Romansk), Søren Fransen (fuldmægtig, Studiekontoret, TR for 
adm. ansatte AC’er). 

 

Dagsorden 

 

1)   Godkendelse af dagsorden 

2)     Godkendelse af referat fra FSU-møde den 27. august 2010 (bilag)  

 

3)   Til drøftelse 

      a  Anbefalinger fra PKU i forbindelse med kompetenceudvikling (2 bilag) 

      b. Strategi for fremtidens uddannelseslandskab (4 bilag) 

                 

4)   Til Orientering 

      a. Økonomi og budget 

             

  5)  Nyt fra andre udvalg: 

          HSU, AR og bestyrelsen (bilag: 3 dagsordener) 

 

  6)  Meddelelser: 

 

7) Eventuelt:      

  

 

 

Referat 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  
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2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 27. august 2010: 
 
Referatet blev godkendt 
 

Ad 3) Til drøftelse. 

a. anbefalinger fra PKU i forbindelse med kompetenceudvikling  

Kirsten Refsing redegjorde kort for PKU’s gennemgang af kompetenceudvik-
lingen på de forskellige fakulteter, og konstaterede, at Det Humanistiske Fa-
kultet ligger på et pænt niveau.  

Anders Granum Aagaard bemærkede, at der i afrapporteringen anbefales en 
målsætning om, at der afholdes MUS blandt minimum 85 pct. af de ansatte. 
Dette stemmer ikke overens med, at HSU ønsker, at der afholdes MUS for 
samtlige ansatte. 

Kirsten Refsing understregede, at målet skal være, at alle afholder MUS. Am-
bitionen om 85 pct. og ikke 100 pct. kunne afspejle udskiftning af personale, 
og det forhold, at nogle medarbejder siger nej til MUS, hvilket vi på fakultetet 
har accepteret.  

Hanne Møller fremførte, at vi skal bestræbe os på at hæve kvaliteten af MUS; 
altså berige det nuværende koncept med noget yderligere. Ellers risikerer vi, at 
gentagelserne af det samme koncept år efter år gør MUS trivielle. Fakultetet 
arbejder i øjeblikket på at integrere den anerkendende tilgang (AI) i MUS-
konceptet. Derudover nævnte Hanne Møller, at der på KUs hjemmeside findes 
et nyt og mere enkelt skema til at gennemføre MUS efter.  

Ulf Hedetoft supplerede med, at vi har behov for at individualisere af MUS-
skemaet.  

Peter Birkelund Andersen erklærede sig enig heri, og understregede, at der skal 
være fokus på den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder (MUS frem for 
GRUS). Derudover skal vi i forbindelse med kompetenceudvikling fokusere på 
medarbejdernes langsigtede erhversmuligheder, altså kvalificere medarbejde-
ren til en langsigtet udvikling, og ikke blot vedligeholde nuværende kvalifika-
tioner. Peter Birkelund Andersen er derfor glad for, at fakultetet har afsat mid-
ler til kompetenceudvikling.   

Hanne Møller oplyste, at fakultetet i disse sparetider tænker meget på at få 
mest muligt for pengene i form af kurser afholdt i huset.  For eksempel har der 
sidste år været afholdt kursus i forvaltningsret for ikke-jurister og projektle-
der/forskningslederkursus. Derudover afvikles der pt. et talentudviklingspro-
gram som finansieres med midler fra Rektor. Og lige nu er der påbegyndt en 
projektlederuddannelse, hvor vi får midler fra SVU, således at det er omkost-
ningsneutralt. Endelig er HK’erne på hele KU blevet tilbud kursus i engelsk-
kundskaber og kulturforståelse for AMU-midler.  

Kirsten Refsing konstaterede herefter, at rapporten var taget til efterretning. 
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b. Strategi for fremtidens uddannelseslandskab  

Kirsten Refsing orienterede om, at strategien for fremtiden uddannelsesland-
skab er til høring med deadline 1. november. Strategien skal implementeres i 
2011. For at sikre, at alle kan komme til orde er der også etableret en blog på 
hjemmesiden. Der er på nuværende tidspunkt ingen planer om at nedlægge 
små fag, dog er de ikke sikret som bachelorgrad eller kandidatgrad. Fakultetet 
må i øvrigt ikke nedlægge fag, som ikke findes andre steder.  

Peter Birkelund Andersen spurgte, om uddannelsesstrategien og de forskellige 
høringssvar vil blive behandlet på næste FSU. Det svarede Kirsten Refsing 
bekræftende på. FSU vil blive præsenteret for et omskrevet forslag, der tager 
højde for høringssvarene. 

Planen om opdelingen mellem store og mellemstore  uddannelser gav anled-
ning til en videre diskussion omkring størrelsen på kurser, for at disse er øko-
nomisk rentable. Kirsten Refsing orienterede om, at det skal 18 STÅ til for at 
et kursus er rentabelt. Men der kan være god grund til at afholde et kursus, 
selvom det ikke er rentabelt – så skal der bare tjenes flere STÅ på andre kurser. 
Hvilket understreger vigtigheden i, at tænke over økonomien på fagene.  

Morten Michelsen udtrykte enighed i grundsynet omkring, at ’forretningen’ 
skal kunne løbe økonomisk rundt. Men påpegede samtidig, at det er vanskelig 
at skulle navigere mellem økonomiske hensyn og faglige hensyn. Derudover 
vil han gerne vide, om det gælder på flere niveauer – altså både i forhold til 
kurser, fag og institutter. Kirsten Refsing svarede, at balancen drejer sig om, at 
få mest mulig uddannelse for færrest mulige penge, og at hun ønsker så mange 
uddannelser som muligt.  

Ulf Hedetoft mente, at oplægget til strategien handler meget om småfag. At det 
drejer sig om (også) at tage hensyn til de små fag – og kunne argumentere for, 
hvordan mindre fag kan berige de større fag, altså de små fags berettigelse.  
Det vil vise sig, om enhederne kan være økonomisk selvbærende på institutni-
veau, og om det er muligt at sammentænke, at institutterne er både en faglig 
enhed og økonomisk enhed.  

Kirsten Refsing supplerede med, at institutterne tilsyneladende blev lagt sam-
men alene på baggrund af faglige hensyn. Og at vi måske skal evaluere sam-
menlægningen og se på både økonomiske og faglige hensyn.  

FSU diskuterede videre, hvordan man kan afgøre, om et kursus er rentabelt i 
relation til 18 STÅ, og man blev enige om at invitere Ole Krarup Jensen i for-
bindelse med næste FSU (den 26. november), så han kan forklare udregninger-
ne.  

Jørgen Staun spurgte, om uddannelsesstrategien sammentænkes med den nye 
budgetmodel. Dertil svarer Kirsten Refsing, at man vil undgå en sammentænk-
ning: En reform af uddannelserne skal være en ren reform af uddannelserne. 
Michael Cholewa-Madsen supplerede med at oplyse, at reformen er tilrettelagt 
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på baggrund af faglige hensyn, men at det faglige og økonomiske selvfølgelig 
skal hænge sammen.  

Jens Erik Mogensen fortalte, at høringssvar fra institutter, der er økonomisk 
trængte, vil fokusere meget på den økonomiske del – og afspejle, at der arbej-
des på studieordninger, som er meget fleksible og robuste – så de kan klare 
både økonomiske opture og nedture.  

Kirsten Refsing afsluttede punktet med at konstatere, at der venter mange 
spændende diskussioner omkring småfagene, herunder et udspil fra VTU til 
genforhandling af fordelingen på landsplan.  

 

AD 4)   Til Orientering 

a. Økonomi og budget 

Michael Cholewa-Madsen orienterede om arbejdet med den nye budgetmodel, 
som senest er blevet behandlet og godkendt i HUM-LT.  

Den nye model tager højde for, at de frie/offentlige midler ikke bliver større, 
og derfor må indtægterne sikres gennem eksterne midler. Modellen rummer en 
incitamentsstruktur for at fremme søgning af disse. Første år er modellen om-
fordelingsneutral for at sikre en blød start. Der er fremlagt tre modeller for 
denne omfordelingsneutralitet.  

En udfordring bliver, at få de seks uddannelsesudbydende institutter til at sam-
arbejde omkring den fremtidige økonomiplanlægning og vurdere, om de nuvæ-
rende enheder, vi har, er bæredygtige. De skal være bæredygtige, i hvert fald 
over tid.  

Morten Michelsen spurgte til, hvad der vil ske med de ikke-bæredygtige enhe-
der? Det klares med solidaritetsprincippet nu, men hvad med fremover? 

Kirsten Refsing svarede, at langtidsudsigterne vurderes på institutniveau, og at 
fagene må blive bedre til markedsføre sig for at kunne tiltrække flere studeren-
de.  

Jørgen Staun spørger ind til, om modellen er ”tidstro” – om forholdet mellem 
modellen og det faktum, at der kan være gode og dårlige STÅ-år.  

Jens Erik Mogensen erklærede sig enig i, at indtægterne varierer fra år til år, og 
at det derfor ville være godt med en model, hvor man har mulighed for at imø-
degå uforudsigelige påvirkninger. En bank for eksempel.  

Michael Cholewa-Madsen konstaterede, at vi allerede nu skal forholde os til de 
besparelser, der kommer i 2012 samt fremtidige dispositionsbegrænsninger. 
Derudover er det vigtigt at de enkelte enheder skal være bæredygtige – over 
tid, samtidig med at vi sikrer fagligheden. Derudover skal vi fortsætte arbejdet 
med at sikre, at vi har en effektiv administration. Debatten om omfanget af 
administrationen skal i øvrigt ske på en ordentlig måde. I forhold til admini-
stration er det vigtig at se på sammenspillet mellem Fakultetsservice og de 
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lokale enheder og undersøge om de administrative arbejdsgange kan gøre enk-
lere og udgå dobbeltarbejde.  

Annemarie Jensen spurgte, om det ikke var en idé at undersøge de administra-
tive kerneområder – i lighed med hvad der er gjort på økonomiadministratio-
nen. Det erklærede Michael Cholewa-Madsen sig enig i. 

 

  AD 5)  Nyt fra andre udvalg: 

          HSU, AR og bestyrelsen 

Der er intet fra HSU eller AR, da Kirsten Refsing ikke har deltaget i de to ud-
valgs seneste møder på grund af sygdom. 

 

AD 6)  Meddelelser 

Kirsten Refsing oplyste, at prodekan for forskning og ph.d-skoleleder Mette 
Thunø forlader HUM pr. 1. november for at tiltræde stillingen som dekan ved 
Århus Universitet. Hendes stillings som prodekan bliver ikke genbesat. Der vil 
blive konstitueret en ny ph.d.-skoleleder.  

Københavns Universitet har fået ny prorektor: Thomas Bjørnholm, som tiltråd-
te 1. september. Kirsten Refsing havde noteret med tilfredshed, at han blandt 
andet har udtalt: ’Ingen innovation uden Humaniora.’ 

Kirsten Refsing orienterede om, at hun har haft et møde med konsulent Berit 
Sander omkring det kommende arbejde med den anerkendende tilgang (AI) på 
fakultetet, og Kirsten ser på baggrund her af frem til nogle lærerige AI-
arrangementer.  

Videnskabsministeren har besøgt fakultetet og hørte en række oplæg af Kata-
lyst. Besøget var gået rigtig godt, og Katalyst fik ros for deres gode arbejde.  

Derudover havde Kirsten Refsing deltaget i et OECD-møde omkring de huma-
nistiske fags fremtid. Et af temaerne var økonomi og det forhold, at vi skal 
lære at klare os med færre midler: Doing more with less. Kirsten understregede 
i den sammenhæng, at KU skal være et universitet i verdensklasse, og på ingen 
måde give afkald på kvaliteten af forskning og undervisning.  

Michael Cholewa-Madsen pegede i forlængelse heraf på det paradoksale i, at 
OECD beder de nationale regeringer om at bruge flere penge på uddannelse, 
men samtidig udtrykker et ønske om, at universiteterne agerer på markedsvil-
kår. Det står dog i den sammenhæng fast, at der efter dansk tradition ikke må 
være brugerbetaling på uddannelse.  

8) Eventuelt:      

Der var intet under dette punkt.  

Næste møde i FSU er fredag den 26. november 2010.  


