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Forum FSU   

Møde afholdt: Fredag, den 5. december 2014  

Sted: Mikado House lokale Montecristo  

Referent: Hanne Møller  
 

Til stede: 
A-siden:  

Ulf Hedetoft (dekan, formand for FSU), Jens Erik Mogensen, prodekan, 
Kristian Boye Petersen (fakultetsdirektør), Hanne Møller (HR- og persona-
lechef) og B-siden:  

Jette Bang (TAP- HK-TR, økonomimedarbejder, Fakultetsservice), Jesper 
Nielsen (TAP-HK-TR suppleant studie- og eksamenssekretær, Institut for 
Medier, Erkendelse og Formidling), Jørgen Staun (fælles-TR for VIP, næst-
formand for FSU, lektor, Institut for Engelsk, Germansk og Romansk), Mi-
ke Wenøe (karrierevejleder, TR for adm. ansatte AC Caroline Gjellerod 
(sagsbehandler og specialekoordinator, TR for AC-ansatte Institut for Tvær-
kulturelle og Regionale Studier), Frank Nielsen (betjent, TR for vagt og 
funktionær), Karsten Fledelius (Lektor, suppleant, Institut for Medier, Er-
kendelse og Formidling) og seniorrådgiver Claus Povlsen, CST. 

Gæster: 

Økonomichef Jan Pedersen (punkt 2.a)  
 



 

SIDE 2 AF 6 Afbud fra: Hans Elbeshausen (Lektor IVA), Morten Michelsen, lektor IKK 
og Peter B. Andersen (lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Stu-
dier) 

 

Dagsorden 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

 
2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi og budget 2015 (2 bilag)1 
b. Status på dimensioneringsplanen 
c. Fusionen af CST og NFI (bilag) 
d. Håndtering og forløb af studenterblokaden på MEF 

 
3) Meddelelser    

4) Eventuelt    

 

Referat: 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

Ad 2) Orientering fra ledelsen 

a. Økonomi: Jan Pedersen orienterede om, at KU nu havde lagt 
budget for de kommende 5 år. Det er altid svært at forudse 
flere år frem i tiden, hvorfor især de sidste år i prognosen er 
behæftet med usikkerhed. Dog kan vi se, at vi fortsat bruger af 
egenkapitalen og frem mod 2018 er den ved at være brugt op 
med mindre at vi genererer noget mere bl.a. ved at skabe en 
bedre balance mellem indtægter og udgifter. HUM er ikke det 
eneste fakultet, der er ved at opbruge sin egenkapitalen – det 
er især flytteudgifter der æder pengene. Jørgen Staun refere-
rede til, at han på HSUs møde havde fået opfattelsen af, at 
budgettet for 2015 og 2016 ser ok ud, og Ulf Hedetoft bekræf-
tede at sådan ser det også ud for HUM. 

 

b. Status på dimensioneringsplanen: Ulf Hedetoft berettede om 
den seneste tids store indsats for at ændre den oprindelige di-

 
                                                 



 

SIDE 3 AF 6 mensioneringsplan – døbt Sofie 1. Det lykkedes ved alle gode 
kræfters hjælp – både fra et samlet KUs side og fra alle de bi-
drag som medarbejderne har ydet i form af læserbreve og på-
virkning af meningsdannere – at få forhandlet sig frem til den 
nuværende model døbt Sofie 3. Denne model er meget mere 
spiselig en den første, om end der fortsat er problemer bl.a. i 
2018, hvor der sker uheldige ting ift KA-optaget. Dekanatet 
har løbende orienteret medarbejderne via HUMnyt og han lo-
vede at det fortsætter så længe det er nødvendigt, for det er 
vigtigt med fuld åbenhed i processen. Status er nu, at fakulte-
tet har meldt HUMs bud på en opfyldelse af reduktionen for-
udsat i Sofie 3 ind til det centrale KU.Der er ikke tale om en 
grønthøster, men flere store fag har måttet bøde for at redde 
mindre fag. Per Hasle refererede at TR på IVA havde udtrykt, 
at de synes at IVA skulle bære en uforholdsmæssig andel af 
dimensioneringen. Det er en holdning han ikke kunne dele og 
han opfordrede FSU til at støtte den holdning. Jørgen Staun 
berettede at hele forløbet havde været en stor belastning for 
personalet især på de institutter, der blev hårdest ramt. Bl.a er 
der bekymring for, at det især rammer adjunkterne og derfor 
er det vigtigt at ledelsen sikrer, at lektoraterne bliver slået op. 
Ulf Hedetoft lovede at ledelsen også vil tage vækstlaget med, 
når ledelsen skal se på bemandingsplanerne fremover. Mike 
Wenøe fremhævede at også TAP´erne havde været bekymret 
for deres fremtid, og derudover havde alle de reformer og 
omvæltninger på uddannelsesområdet også den konsekvens, 
at medarbejderne i U&S og på institutterne følte sig meget 
pressede på tid og opgaver. Han efterlyste derfor en klar prio-
ritering fra ledelsens side ift opgaverne. Både Ulf Hedetoft og 
Jens Erik Mogensen lovede, at ledelsen ville hjælpe til med at 
prioritere. Jens Erik Mogensen lovede derudover, at fakultetet 
i regi af FAMU vil sætte fokus på eftervirkningerne af dimen-
sioneringen. Det vil ske bl.a. ved at henlede opmærksomhe-
den på muligheden for psykologbistand. Spørgsmålet vil blive 
drøftet på næste FAMU møde den 12. december. 

c. Fusionen af CST og NFI: Ulf Hedetoft fortalte at det havde 
været en lang og god proces det seneste års tid der er ført frem 
til de sidste realitetsforhandlinger mod en fusion mellem de to 
institutter pr. 1. januar 2015. Det vil skabe gode synergieffek-
ter og samarbejdsmuligheder, der skal medvirke til at norma-
lisere det nye større NFI med bl.a. en uddannelsesportefølje. 
Claus Povlsen bekræftede, at der har været tale om en god 
proces. 



 

SIDE 4 AF 6 d. Håndtering og forløb af studenterblokaden på MEF:   

Kristian Boye Petersen berettede om studenterblokaden af 
MEFs administration i dagene 19.-23. november. Efter lidt 
indledende afklaringer først i processen, hvor ledelsen bl.a. 
måtte indskærpe betingelserne ift brandhensyn og anvendelse 
af bygningerne i weekenden, var sagen blevet løst stille og ro-
ligt i en dialog mellem de studerende og ledelsen. Hændelsen 
har dog sat fokus på, at det er nødvendigt at have fastlagt et 
beredskab i tilfælde af lignende situationer i fremtiden, så der 
skal nedsættes et beredskabsudvalg i regi af FAMU. FSU be-
sluttede at Jørgen Staun og Anders Granum skal deltage i ud-
valgets arbejde. 

 
Ad 3) Meddelelser 

Kristian Boye Petersen orienterede om status for sammen-
bygningen af KUA 2 og 3. Det ser ud som om der er opstået 
en forsinkelse på omkring 12 uger ift den oprindelige plan. 
For fakultetet og især ToRS er det uacceptabelt hvis ombyg-
ningen varer mere end 6-8 mrd., så der lægges pres på. 

 

Ad 4) Eventuelt 

Der var intet under dette punkt 

 

Mødet sluttede kl. 11.50. 


	Til stede:

