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11. JUNI 2010 

 

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 7. maj 2010, kl. 10 til 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: 

Karsten Schröder (Supportkoordinator, IT-centeret, suppleant, Dansk Metal), 
Karsten Fledelius (lektor, Medier, Erkendelse og Formidling, næstformand for 
FSU, fælles-TR for VIP), Ragnhild F. Wangen (TAP, Institut for Engelsk 
Germansk og Romansk), Erik Tang (gartner, Humanioras Bygningsdrift, TR 
3F, TAP, Peter Birkelund Andersen  (Lektor, Afdeling for Religionsvidenskab) 
og, Henrik Prebensen (Lektor, Institut for Engelsk Germansk og Romansk), 
Mette Christensen (Administrationscentret, suppleant for TAP-repræsentant). 

Gæster: 

Søren Höffner, Projektchef (KUA2-byggeriet), Henriette Beck Dijkstra, HR- & 
Personaleafdelingen (UMV), Hanne Braae (FAMU), Pia Møller (FAMU), Stig 
Andersen (FAMU), David Bonde Henriksen (FAMU), Jacob Thorek Jensen 
(studenterrepræsentant i FAMU) og Jens Wichmann (FAMU) 
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Afbud fra:  

B-siden: Annemarie Jensen (TAP- HK-TR, institutsekretær, Institut for En-
gelsk Germansk og Romansk), Søren Fransén (fuldmægtig, Studiekontoret, 
TR for adm. ansatte AC’erMorten Michelsen (Lektor - IKK - Institut for Kunst 
og Kulturvidenskab), Anders Granum Aagaard (projektleder - Læringsenhe-
den, Dansk Metal, TAP), 

Dagsorden 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Godkendelse af referat fra FSU-møde den 12. marts 2010 (bilag) 

3) Til drøftelse 

a. Ph.d.-stipendiaters arbejdsforpligtelse og mentorordning (bilagsudkast) 

b. FSUs afrapportering vedr. MUS og kompetenceudvikling for 2009 

(2 bilag) 

4) Til Orientering 

a. Økonomi og budget 2010 

FAMU-tema fra kl. 11: 

b. Status på KUA2 byggeriet v/Søren Höffner 

c. Status på APV 2008 

d. Orientering om UMV 2010 

5) Nyt fra andre udvalg: 

HSU, AR (bilag/dagsordener) Bestyrelsen har ikke holdt møde siden sidst 

6) Meddelelser: 

7) Eventuelt: 

 

Referat 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden:  

Dagsordenen blev godkendt.  

 
2) Godkendelse af referat fra møde den 12. marts 2010: 

Referatet blev godkendt med få rettelser. 
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Ad 3) Til drøftelse: 

a. Ph.d.-stipendiaters arbejdsforpligtelse og mentorordning (bilagsudkast) 

Kirsten Refsing orienterede om, at forelagte udkast er en bearbejdet udgave af 
et tidligere papir, således er der nu lagt op til mindre monitorering af ph.d.’erne 
og derved frigjort mere tid til undervisning for VIP.  

Der var ingen yderligere kommentarer til udkastet.  

 

b. FSUs afrapportering vedr. MUS og kompetenceudvikling for 2009 

Kirsten Refsing indledte med at bemærke, at det generelt ser tilfredsstillende 
ud, både mht. afholdelse af MUS og niveauet af kompetenceudvikling.  

Karsten Schröder gjorde opmærksom på, at afrapportering fra IT-Service ikke 
indgår i afrapporteringen. Hanne Møller forklarede, at på grund af deadline, 
var det ikke lykkes at få alle de lokale afrapporteringer med i den samlede ind-
beretning til HSU.  

Herefter blev der indledt en diskussion, der handlede om forståelsen af, hvad 
kompetenceudvikling dækker over, og sammenhængen mellem kompetence-
udvikling og de midler der er sat af til kompetenceudvikling af medarbejderne 
i forbindelse med overenskomsterne.  

Karsten Fledelius mente, at man overordnet skal skelne mellem to former for 
kompetenceudvikling – a. ajourføringen af medarbejdernes (nødvendig) kom-
petencer, der gør dem i stand til at varetage deres daglige arbejdsopgaver og b. 
reel medarbejderudvikling, det vil sige, hvor man supplerer sine kompetencer 
typisk inden for nye kompetencefelter. På baggrund heraf oplevede Karsten 
Fledelius, at der mangler transparens i afrapporteringen i forhold til mulighe-
den for at kunne fastslå, hvilken kompetenceudviklingsform de gennemførte 
kompetenceudviklingsforløb har hørt ind under. Og ikke mindst fra hvilke pul-
jer midlerne til pågældende forløb kommer fra.  

På et spørgsmål vedrørende vigtigheden af at kunne skelne mellem de to kom-
petenceudviklingsformer og relationen til finansieringen af kompetenceudvik-
lingen oplyste Henrik Prebensen omkring det overenskomsttekniske forhold, at 
en del af lønnen er afsat til kompetenceudvikling af medarbejderen, således at 
medarbejderen ikke taber ’værdi’ på arbejdsmarkedet. Deroverfor påhviler 
udgifterne i forbindelse med den daglige ajourføring af medarbejderes kund-
skaber og værktøjer arbejdsgiveren – og der er vigtigt, at disse midler ikke 
tages fra kompetenceudviklingspuljen. De midler er alene reserveret til reel 
kompetenceudvikling og ikke til den nødvendige kompetencevedligeholdelse.  

Mette Christensen supplerede med, at det i det hele taget ville være hensigts-
mæssigt og ønskværdig, at både HSU og fakultetet opstiller mere målbare suc-
ceskriterier for kompetenceudviklingen for at blive i stand til fra tid til anden at 
gøre status over, om vi egentlig har opnået den opkvalificering og videreudvik-
ling, vi har sat os for.  
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Ulf Hedetoft pointerede, at det i relation til VIP’erne er vanskeligt at skelne 
mellem de to kompetenceudviklingsformer. Hertil svarede Henrik Prebersen, 
at vi har bedt om, at der ikke sker en sondring i forbindelse med akademiske 
medarbejdere.  

Der var enighed om, at Karsten Fledelius skal tage spørgsmålet om afrapporte-
ringsskemaets form med til drøftelse i HSU, således at vi fremover får lettere 
ved at sondre mellem de to typer af kompetenceudvikling, og ikke mindst deler 
den økonomiske kolonne i to for at tydeliggøre, hvor midlerne til kompetence-
udviklingen kommer fra.  

Michael Cholewa-Madsen konkluderede, at vi skal sikre, at kompetenceudvik-
ling indgår som et element i budgetlægningen – således at arbejdspladsen også 
bidrager til visionen om, at vi skal lære noget (nyt) hver dag. 

 

Ad 4) Til Orientering: 

a. Økonomi og budget 2010 

Kirsten Refsing fortalte, at der ikke var så meget nyt at berette. Vi nu er nået 
slutningen af 1. kvartal og der afvikles Q1-møder med institutterne. Første 
kvartals regnskab overholder stort set budgettet – dog har vi allerede brugt 
mere end 25 pct. af de midler, der er afsat til fast løn. Michael Cholewa-
Madsen oplyste, at det er et forhold, som vil blive undersøgt nærmere ifm Q1-
gennemgang. 

Derudover oplyste Michael Cholewa-Madsen, at det indtil nu ser godt ud på 
indtægtsside – i forhold til såvel STÅ-produktion og indtægter i forbindelse 
med eksterne midler. Så indtil videre holder vi budgettet (vi går ikke i nul, for 
der er budgetteret med et underskud).  

Ulf Hedetoft gjorde opmærksom på, at eksempelvis SAXO-instituttets juste-
ringer af budgettet slår kraftigst igennem til efteråret. Jens Eriks Mogensens 
supplerede med oplysning om, at det hænger sammen med at de store udgifter 
til eksterne underviserer ligger i begyndelsen af året.  

Peter Birkelund Andersen spurgte til, om vi her efter første kvartal kan ophæve 
ansættelsesstoppet. Hertil svarede Kirsten Refsing, at vi bliver nødt til at op-
retholde et kvalificeret ansættelsesstop – jf. brev fra rektor.  

Kirsten Refsing afsluttede diskussion med at fortælle, at KU står over for at 
ændre måden at udarbejde budgetter på - fra udgiftsstyret budgettet til omkost-
ningsstyret budgetter, og en åbning over for flerårige budgetter - og efter 2010 
skal fakulteterne ikke aflevere eventuelle overskud til fællesskabet.  

 

Ad 5) Nyt fra andre udvalg: 

HSU, AR (bilag/dagsordener) Bestyrelsen har ikke holdt møde siden sidst 
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AR: 

Den 27. april 2010 holdt Akademisk Råd møde, hvor temaet var Pædagogik og 
Nye Undervisningsmetoder.  

FUP-lederene skifter navn til PUF-lederne.  

Peter Birkelund Andersen spurgte til den forhøjelse af STÅ-indtægter, som 
fakultetet fik til at forbedre undervisning. Hvad er de blevet anvendt til. Hertil 
svarede Kirsten Refsing, at vi fik 25 mil., og heraf gik 30 pct. til KU centralt, 
og de resterende 70 pct til fakultetet. Det svarer til 17 mil., og heraf er 12 mil. 
gået til dækning af fakultetets underskud.  

HSU:  

Kirsten Refsing informerede om diskussionen i HSU vedrørende det igangvæ-
rende arbejde med at opdele af TAP-ansatte i administrative og forskningsrela-
terede funktioner (laboranter o.lign), som følge af, at den hidtidige opgørelse 
fik KU til at fremstå som værende meget administrativ tung i forhold til andre 
institutioner. Men det er vanskeligt at sammenligne universitetet med private 
virksomheder, da vi har en tung administrationsbyrde, der knytter sig til forsk-
ning og uddannelse.  

Karsten Fledelius gjorde opmærksom på, at vi må sondre mellem de forskelli-
ge administrative opgaver. For eksempel har vi forsøgt at aflaste VIP’erne for 
administrative opgaver, og derfor lagt en del opgaver over på den almindelige 
administration. Også af den grund, har vi en tung administrativ byrde. 

 

Ad 6) Meddelelser: 

Der var intet under dette punkt. 

 

Ad 7) Eventuelt: 

Der blev udtrykt ønske om, at der bliver fremlagt en oversigt over dato for de 
kommende FSU-møder. 

 

FAMU-medlemmer deltager fra klokken 11 i mødet. 

 

Status på KUA2 byggeriet v/Søren Höffner 

Søren Höffner indledte med at fortælle, at vi befinder ved slutningen af den 
detaljerede planlægningsfase. Efterfølgende begynder licitationsrunden i star-
ten af efteråret; og efter planen påbegyndes byggeriet derefter.  

Søren Höffner gennemgik KUA2-byggeriet og gjorde opmærksom på, at i pro-
jektrummet (lokale17.1.118) er opsat  forskellige modeller af KUA2 og en 
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række mock-ups af lokaler. Alle er velkomne til at kigge forbi og høre nærme-
re om projektet  

 

Status på APV-2008 (Arbejdspladsvurdering): 

Hanne Møller orienterede om, at vi er omkring halvvejs i APV-cyklussen (en 
APV skal ifølge lovgivningen gennemføres hvert tredje år). APV’en på fakul-
tetet blev gennemført i slutningen 2008 og skal derfor gennemføres igen i 
2011). Vi koncentrer os nu om at sikre, at de enkelte enheders handlingsplaner 
vedrørende forbedringer af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er blevet regi-
stret og opdateret i Defgo.net (et elektronisk handlingsplansværktøj som KU 
anvender i forbindelse med APV-2008). Vi vil allerede nu begynde at overveje 
organiseringen af den næste APV, og blandt andet sikre, at D-VIP’erne inte-
greres i denne.  

Hanne Møller nævnte derudover det kommende arbejde med anerkendelse / 
den anerkendende tilgang (AI) som et resultat af fakultetets APV-2008 (og 
HUM21-projektet). Vi har tænkt os at tage udgangspunkt i en lav-praktisk til-
gang til AI og har konsulteret erhvervspsykolog Berit Sander omkring imple-
mentering af AI på fakultetet. Vi forestiller os, at vi bl.a. skal arbejde med an-
erkendelse i forhold til ledelsesgruppen og SU-strengen og tilbyde en række 
forelæsningen for alle ansatte – herunder også D-VIP’ere. Et omdrejnings-
punkt kunne være AI i forbindelse med krænkende adfærd, og herunder meto-
der til lettere at kunne sige fra. 

  

Orientering om UMV 2010: 

Henriette Beck Dijkstra og Peter Wedel Bay (som repræsenterer fakultetet i 
KU’s undervisningsmiljøvurderingsudvalg (UMV-arbejdsgruppe) orienterede 
om, at UMV-arbejdsgruppen er begyndt arbejdet med at planlægge den kom-
mende UMV som gennemføres i slutningen af 2010. UMV omfatter en kort-
lægning af de studerendes fysiske, psykiske og æstetiske studiemiljø, og gen-
nemføres hvert tredje år. Kortlægningen sker ved hjælp af en internetbaseret 
spørgeskemaundersøgelse. I forbindelse med planlægningen af den kommende 
UMV er særligt to forhold centrale: øget studenterinddragelse og en styrkelse 
af organiseringen af UMV-arbejdet på fakulteterne.  

Med den øgede studenterinddragelse ønsker man blandt andet at optimere 
spørgeskemaet relevans (er det de rigtige spørgsmål, vi stiller), opnår en væ-
sentlig højere svarprocent end ved forrige UMV (hvordan markedsfører og 
synliggør vi UMV’en bedst muligt blandt de studerende) og sluttelig at de stu-
derende i større omfang inddrages i den proces, som efterfølger dataindsamlin-
gen, det vil sige fortolkning af data, prioritering af indsatsområder og konkreti-
sering af handlingsplaner og opfølgningen på disse.  

En styrkelse af organiseringen af UMV-arbejdet på fakultetet skal ligeledes 
sikre, at arbejdet med vurdering og forbedring af undervisningsmiljøet i højere 
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grad systematiseres og forankres på fakultetet. På fakultetet består UMV-
arbejdsgruppen af: prodekan Hanne Løngreen (projektleder), HR & Personale-
chef Hanne Møller, Henriette Beck Dijkstra og Peter Wedel Bay (begge fra 
HR- & Personaleafdelingen) og studenterrepræsentant Jacob Thorek Jensen fra 
SAXO Instituttet (jacobthorek@hotmail.com). 

Ulf Hedetoft spurgte, om man har tænkt sig at inddrage Studienævnene i for-
bindelse med UMV’en, og hertil svares ja – og at dette er en del af den øgede 
forankring af UMV’en på fakultetet.  

 

Arbejdsmiljørådets handlingsplan for 2010-2012: 

Hanne Møller præsenterede kort Arbejdsmiljørådets (AMKU) handlingsplan 
for 2010-2012, og lagde vægt på, at den beskriver en række gode initiativer.  

Karsten Fledelius bemærkede, at vi skal tage ved lære af forhold, som ikke har 
fungeret så godt tidligere, og derfor nu i højere grad opstille konkrete ar-
bejdsmiljømål, som vi efterfølgende kan måle på. Og derudover i det hele taget 
profilere det centrale arbejdsmiljøarbejde.  

Hanne Møller svarede, at de handlingsplaner, som udarbejdes i forbindelse 
med forbedringer af de fysiske (og psykiske) arbejdsmiljø er et dynamisk 
værktøj, for blandt andet at sikre, at der løbende bliver taget temperaturen på 
arbejdsmiljøspørgsmålene.  

FSU bad om, at institutterne, Administrationscentret og Driftscentret giver 
FSU og FAMU en status over deres handlingsplaner på de næstkommende 
møder.  

 

Mødet sluttede klokken 12.  


