
Høringssvar fra b-siden i Det Humanistiske Fakultets samarbejdsudvalg om rapport om brug af 

engelsk som administrativt sprog. 

Med den stigende internationalisering og globalisering og den udbredte brug af engelsk som 

internationalt lingua franca hilser b-siden i FSU den nylige rapport om brug af engelsk som 

administrativt sprog på Købehavns Universitet meget velkommen, især i lyset af at b-siden ved flere 

lejligheder på FSU-møder forgæves har afæsket fakultetsledelsens holdning til, hvad man gør ved 

det stigende antal VIP, som ikke lærer sig dansk og derfor ikke kan deltage i det administrative 

arbejde. 

Indledningsvis ønsker b-siden i FSU at gøre opmærksom på, at ansættelsen af de efterhånden mange 

ikke dansk-sprogede VIP er en gevinst for fakultetets institutter, fordi disse medarbejdere fremmer 

og styrker det internationale samarbejde, ligesom optagelse af udenlandske studerende sætter det 

Humanistiske Fakultet på det globale landkort. Ansættelse af ikke dansktalende medarbejdere er 

imidlertid også en stor udfordring, som bør medføre en målrettet parallelsprogspolitik for det 

administrative område. Rapporten om brug af engelsk som administrativt sprog beskriver på 

udmærket vis, hvordan denne udfordring kan imødegås, men b-siden savner også anbefalinger om 

hvordan dansksprogskravet bør være genstand for egentlig ledelsesmæssig opfølgning. 

For det første vil B-siden gerne fremhæve rapportens anbefaling om (s. 17) 

Ledelsen skal på alle niveauer støtte en kultur, hvor det generelt accepteres, at 
mødedeltagere udtrykker sig på det sprog, som de føler, at de behersker tilstrækkeligt. 
Det betyder, at det også accepteres, når danske medarbejdere, der taler og skriver 
engelsk, og udenlandske medarbejdere, der taler og skriver dansk, ikke udtrykker sig 
perfekt. 

 

Ligesom b-siden hilser følgende anbefalinger velkomne: 

at ledelsen understøtter sprogpolitikken aktivt, at den formidles klart til alle på KU, og 
at der på fakulteter og i FA-afdelinger til stadighed følges op på den (s. 15). 
Ledere med personaleansvar følger ved MUS, LUS og GRUS løbende op på sproglig 
kompetence og udvikling heraf hos såvel danske som ikke-danske medarbejdere (s. 
16). 
 
KU’s øverste ledelse arbejder politisk for at få love, bekendtgørelser og andre officielle 
dokumenter, som er relevante for udenlandske medarbejdere på alle danske 
universiteter, oversat af ministerierne eller af Danske Universiteter (s. 16). 
Alle nye udenlandske medarbejdere inkl. ph.d.er og postdocs tilmeldes automatisk 
kurset Intro-dansk, som er et gratis offentligt kursus, som bl.a. udbydes af CIP. 
Udenlandske medarbejdere gøres af nærmeste leder opmærksom på, at der for en 
eventuel karriere i Danmark vil være fordele ved at have lært dansk. 

 

B-siden har imidlertid en række betænkeligheder ved nogle af rapportens anbefalinger: 

Et medlem af et officielt organ som ikke kan dansk eller engelsk tilstrækkeligt skal 

have mødemateriale stillet til rådighed i oversættelse (s. 14) 



For både LSU, FSU og Studienævn, f.eks., er dette et urealistisk krav. 

Institutter og centre kan vælge dansk eller engelsk som primært sprog … (s 16) 

På et dansk universitet og især for det Humanistiske Fakultet virker det uheldigt, at et institut kan 

vælge engelsk, så længe der overvejende tales dansk i det omgivende samfund. 

… Udenlandske medarbejdere gøres af nærmeste leder opmærksom på, at der for en 

eventuel karriere i Danmark vil være fordele ved at have lært dansk (s. 16) 

For det første må det dreje sig om en karriere ved KU og ikke i Danmark. For det andet bør 

formuleringen skærpes her, så der står, at det er afgørende for en karriere, i hvert fald på 

Humaniora, at man lærer sig dansk. 

Der stilles krav i opslag til tap-stillinger om at den ansatte skal kunne begå sig 

arbejdsmæssigt på både dansk og engelsk (s. 16) 

Her bør formuleringen ændres til at den ansatte inden for en passende tidsramme(2 år) lærer sig det 

fornødne sprog – dansk eller engelsk – for at kunne begå sig arbejdsmæssigt. 

b-siden savner her en tilsvarende anbefaling for alle VIP-stillinger på KU, således at det i alle opslag 

af VIP-stillinger fra adjunkt og opefter fremgår, at den ansatte forventes at lære sig dansk inden for 2 

år, så vedkommende kan begå sig administrativt. 

For så vidt angår kravet om at lære sig dansk, bør dette være ufravigeligt, og et krav som i-leder 

følger tæt i forbindelse med MUS-samtalen, som det også fremgår af rapportens anbefalinger. 

Erfaringerne fra nogle institutter, hvor man ikke har fastholdt dette krav, til trods for at det normalt 

er fremgået af stillingsopslaget, er at en gruppe især engelsktalende medarbejdere (selv efter både 

10 og 20 års ansættelse) ikke er i stand til at indgå i vigtige administrative sammenhænge som 

medlemmer af studienævn, samarbejdsudvalg eller ikke kan fungere som fagkoordinatorer eller lign. 

Fravær af disse medarbejdere fra disse funktioner er ikke alene fagligt uheldigt, men det kan også 

have store omkostninger for samarbejdsklimaet på et institut. 

Endelig anbefaler b-siden i lyset af det stigende antal udenlandske studerende på KU, at det bliver 

gjort tydeligt i den administrative registrering af hver enkelt studerende, om det pågældende ønsker 

kommunikation fra KU på dansk eller engelsk. 


