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Forum LSU  

Møde afholdt 29. september 2021  

Sted Rask/Holberg  

Referent Sigrun Eydinsdottir Petersen  

Til stede 

A-siden: Anne Jensen; Morten Tang Petersen; Bolette Sandford Pedersen; 

John Tøndering 

B-siden: Asgerd Gudiksen; Elisabeth Engberg-Pedersen; Camilla Tønder 

Johansen; Dorte Ostenfeld; Bo Nissen Knudsen; Simon Poulsen 

Ikke til stede: Kim Byvald  

LSU på NorS: Samarbejdsudvalg – Københavns Universitet (ku.dk) 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Målplan 2023-2026 drøftelse v/Anne 

3. Principper for kontoranvendelse på NorS i bygning 22 og 23 drøftelse 

v/Anne 

4. Sprogpolitik på NorS orientering v/Anne 

5. Lønrunden orientering v/Anne og Morten 

6. Midtvejsevalueringen (kursusevaluering) orientering v/John 

7. Orientering 

- Tillidsrepræsentanterne 

- Arbejdsmiljøgruppen 

8. Orientering  

https://nors.ku.dk/om/udvalg/samarbejdsudvalg/


 

SIDE 2 AF 7 - Personalenyt v/Anne 

9. Eventuelt, herunder meddelelser fra alle 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt. 

 

Ad 2) Målplan 2023-2026 

Anne fortalte, at NorS er godt med i forhold til arbejdet med 

målplanen. Hvis processen forløber som de foregående år, skal der 

afrapporteres på 2021-handleplanen i januar 2022, og i slutningen 

af februar 2022 skal der foreligge et udkast til revideret målplan for 

perioden 2023-2026. Den nuværende målplan for 2022-2025 skal 

gennemgås og hvis det er nødvendigt, skal den revideres. 

Målplanen bliver planmæssigt drøftet med dekanatet i marts, hvor 

budgettet også bliver drøftet.  

 

Asgerd gjorde opmærksom på, at Københavns Universitets strategi 

løber frem til 2023, og så længe der ikke foreligger en ny strategi 

for 2023 og årene fremover, mener hun ikke, at der er grundlag for 

at ændre væsentligt i målplanen. Vi bør hellere arbejde med 

handleplanerne fremfor at lave noget om i målplanen.  

 

Elisabeth var enig med Asgerd i, at målplanen ikke kan ændres 

radikalt uden en ny strategi, og tilføjede, at vi hellere burde benytte 

lejligheden til at se på, om vi har nået målene, og hvis vi ikke har 

nået målene, så undersøge hvorfor. Regionaliseringsplanerne, eller 

udfaldet af dem, er også noget, som kan være med til at forhindre, 

at der kan ændres væsentligt på målene på nuværende tidspunkt.  

 

Morten bekræftede, at målplanen skal matche strategien, hvilket vi 

også fremover vil tilstræbe. Asgerd påpegede, at der dog bør tages 

højde for særlige NorS-specifikke elementer, som fortsat skal have 

lov til at fremgå, selv om de ikke nævnes specifikt i strategien. 

 

Anne var enig i, at der nok ikke er så meget vi kan ændre i 

målplanen på nuværende tidspunkt, men vil gerne sikre en god 

proces med tid til relevant inddragelse. Anne efterlyste input til, 

hvordan dokumentet kan gøres mere vedkommende, og nævnte 

som eksempel, at man i fakultetets handleplan, har brugt 

instituteksempler til at gøre den mere vedkommende at læse. Simon 

var enig i, at eksempler er en god ide, og de ville være med til at 

hjælpe på læseforståelsen for dem, der ikke selv har været med til 

at udarbejde planen.  
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Elisabeth foreslog at tage udgangspunkt i den gamle målplan evt. 

på et frokostmøde, gennemgå relevante punkter og drøfte, om der 

er blevet gjort nok på området fx i forhold til publikationsstrategi, 

stress osv. 

 

John henviste til, at der på uddannelsesområdet er 

uddannelsesplaner og uddannelsesredegørelser, som bliver 

genbesøgt for at følge op på arbejdet, og i 

uddannelsesevalueringerne bliver der kigget på, om man har opnået 

det, som står i planerne. I forhold til målplanen kan 

opfølgningsarbejdet få større betydning og det kan tydeliggøres, 

hvem der gør hvad. Hvis det er tydeligt, hvor mål og handlinger er 

forankrede, er det også muligt i højere grad at følge op på arbejdet. 

 

Anne konkluderede, at når der foreligger datoer fra fakultetet, skal 

der laves forslag til en lokal proces til hhv. arbejdet med mål- og 

handleplan. Der vil også blive kigget på forankring, og på hvordan 

der kan blive fulgt op på planer og handlinger evt. i relevante 

udvalg.  

 

Ad 3) Principper for kontoranvendelse på NorS i bygning 22 og 23 

Et notat om principper for kontoranvendelse er blevet udarbejdet af 

ledelsen. LSU drøftede principperne bag kontoranvendelse 

grundigt.  

Det er vigtigt, at kontorerne rent faktisk bliver brugt, og at de ikke 

står tomme. Det er dog svært at kontrollere, om kontorer bliver 

brugt, og hvem skal i givet fald kontrollere det? Desuden er 

princippet om, at fagmiljøer eller projekter i videst muligt omfang 

placeres i nærheden af hinanden, vigtigt. Endelig er det vigtigt, at 

miljøerne bliver inddraget eller hørt, hvis der sker noget væsentligt 

omkring principper for kontortildeling og kontoranvendelse. 

 

Der var enighed om at ændre formuleringen af, hvornår man får 

tilbudt en plads i et delekontor. Det betyder, at formuleringen 

”Medarbejdere, der benytter kontoret tre dage om ugen eller mindre 

tilbydes plads i et delekontor” ændres til ”Medarbejdere der 

benytter kontoret mindre end tre dage tilbydes plads i delekontor”. 

Derudover kan det overvejes, om der skal stå ”tilbydes fast plads i 

et delekontor” i stedet for ”tilbydes en plads i et delekontor” for D-

VIP og ph.d.er, på samme måde som det er formuleret under HVIP, 

TVIP og TAP.  
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Ad 4) Sprogpolitik på NorS 

Der er indkaldt til det første møde i den nedsatte gruppe, som skal 

arbejde med sprogpolitik på NorS. Der er bred repræsentation i 

gruppen, som består af Anne Jensen, Jacob Thøgersen, Janus 

Spindler Møller, John Tøndering, Marta Kirilova, Martha Sif 

Karrebæk, Nikoline Kammersgaard Jespersen, Seán Vrieland og 

Sophie Wennerscheid. På det første møde er lektor Janus 

Mortensen fra CIP inviteret til at holde oplæg. Der er mange 

principielle drøftelser i forhold til sprogpolitik, og Dorte 

opfordrede til at hente inspiration fra andre institutter, som har 

arbejdet med en sprogpolitik. Et forslag til, hvordan frokostmøder 

og lignende møder kan afvikles, så man tilgodeser dem som endnu 

ikke forstår dansk, er at lave slides på engelsk, mens man taler 

dansk - eller omvendt. Når der foreligger et udkast til sprogpolitik, 

vil det blive fremlagt på et frokostmøde. 

 

Ad 5) Lønrunden 2021 

Alle indstillingerne er indsendt. To forhandlingsrunder kører i 

oktober og november. D. 5. november er der deadline for 

forhandlingerne, og resultatet sendes til HR. I november og 

december bliver lønforbedringer implementeret/udbetalt, og der 

sendes breve til medarbejdernes eBoks. Det særlige ved VIP-

lønforhandlingerne i år er, at guldtillægget er udfaset.  

 

Ad 6) Midtvejsevaluering 

John fortalte, at den enkelte underviser, som det er nu, kan 

midtvejsevaluere fuldstændig frit uden krav til metode og/eller 

anonymitet. Fra fakultetets side stilles der ingen krav til, hvordan 

der midtvejsevalueres, og hvis der skal stilles mere specifikke krav, 

kræver det, at institut-, studieleder og studienævn er enige, idet de 

tre parter i fællesskab udarbejder instituttets evalueringspolitik (jf. 

Procedure for undervisningsevaluering). Formatet på 

midtvejsevalueringen er blevet drøftet i studienævnet, og 

studienævnet opfordrer til, at midtvejsevalueringen fremover 

afvikles på en måde, så studerende kan være anonyme. John 

fremlægger opfordringen fra studienævnet for institutleder og 

samarbejdsudvalget, så medarbejdervinklen og hensynet til 

underviserne kan blive taget i betragtning. I den efterfølgende 

diskussion i LSU var der enighed om, at den anbefalede Delphi-

metode til midtvejsevaluering fungerer godt og bliver brugt, men at 

der fortsat bør være metodefrihed, så den enkelte kan vælge den 

metode, der fungerer bedst for personen. 
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Elisabeth fortalte, at hun bruger delphi-metoden, som fungerer 

godt, men tendensen til, at de studerende foretrækker at være 

anonyme, tyder på, at de ikke vil stå ved det, de skriver, hvilket kan 

være problematisk. Det er ikke hensigtsmæssigt, at alt afvikles 

anonymt: de studerende må stå til ansvar for det, de siger og gør. 

Asgerd tilføjede, at det er ærgerligt, hvis også midtvejsevalueringen 

skal være anonym. De studerende har måske ikke tænkt over, hvad 

de går glip af ved den åbne snak, hvor man siger sin mening, og at 

man på den baggrund kan få en frugtbar diskussion om, hvordan 

man kommer videre med semesteret på den bedste måde. Anne 

sagde, at som pædagogisk redskab bør evalueringen ikke være 

anonym: det er en fælles opgave at få det bedste ud af 

undervisningen, og derfor er det naturligt at diskutere det, der nu 

må diskuteres, åbent. Pædagogisk er det også en øvelse for de 

studerende at stå ved deres synspunkter og så lære at sige det, som 

måske er kritisk, på en ikke-sårende måde. Simon spurgte, hvad der 

er så ubehageligt ved de ikke-anonyme evalueringer, som gør, at de 

studerende har lyst til at trække sig fra dem, og om de måske kan 

rammesættes på en måde, så det ikke virker så skræmmende? Bo 

foreslog, at man laver eksempler på konstruktiv kritik, så de 

studerende kan trænes i det, og Asgerd tilføjede, at man kan gøre 

mere ud af at forklare, at formålet med midtvejsevalueringen netop 

er at tale om, hvad der fungerer, og hvad der kan gøres bedre. John 

konkluderede, at han tager synspunkterne med sig videre, og 

sammen med Anne finder ud af, om studienævnets opfordring til 

anonyme midtvejsevalueringer skal imødekommes, eller om det 

bliver en anden metode, hvor de studerende på en konstruktiv måde 

får mulighed for at ytre sig. 

 

Ad 7) Orientering  

Tillidsrepræsentanterne 

Bo spurgte, om sensorerne, som er sat op på visse andre institutter, 

bliver pillet ned. Han påpegede også det uheldige i forløbet. 

Sensorer på enkeltmandskontorer indsamler personhenførebare 

oplysninger, og det kræver bedre orientering end den notits i 

Universitetsavis, som hidtil har været det eneste der er kommet ud.  

Anne svarede, at hun havde hørt de ville blive taget ned.  

Elisabeth nævnte, at der fortsat tales om arbejdstidsnormer for 

uddannelsesledere, studienævnsformænd og TR-suppleanter. Til 

generalforsamlingen d. 2. november i AC-klubben for VIP på NorS 

er TR for VIP på valg.  
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Dorte nævnte, at Sussi Olsen, Morten Tang Petersen og Dorte 

Ostenfeld fra LAMU deltager på to dages arbejdsmiljøkonference i 

marts. De områder, man især arbejder med i AMU (emner inden 

for psykisk og fysisk arbejdsmiljø - herunder stress og krænkende 

handlinger) er fordelt på de enkelte medlemmer, så der er en i 

udvalget, som har ansvaret for at være opdateret med den nyeste 

viden inden for ét område, og har mulighed for at dygtiggøre sig 

mere specifikt inden for det område. Fordelingen på områder er en 

intern arbejdsfordeling og ikke noget, som vil blive meldt ud.  

 

 

Ad 8) Orientering  

Personalenyt  

Der er slået en 3-årig postdoc-stilling op til Jens Bjerring-Hansens 

MeMo og Data+ projekt med henblik på opstart d. 1. januar 2022.  

 

Til CHAD-projektet, som Michael Nebeling Petersen er 

projektleder for, er to postdoc-opslag i gang med at blive slået op, 

begge med henblik på ansættelse d. 1. februar 2022. Der ansættes 

også en navngiven postdoc i CHAD-projektet d. 1. marts 2022.  

 

Matthew Scarborough har fået postdoc. stillingen i Thomas 

Olanders projekt, Connecting the Dots, og han tiltræder d. 1. 

februar 2022. 

 

Ansøgningsfristen til chefsekretærstillingen udløber på søndag og 

der vil blive indkaldt til første runde samtaler på zoom d. 6. 

oktober.   

 

Kristiina Kääramees er ansat d. 20. september i 

studieadministrationen, og hun arbejder primært med kursusudbud 

og skemalægning. Kristiina er døv, så der er en tolk med.  

 

Ad 9) Eventuelt  

Elisabeth spurgte til arbejdet med ”onboarding” af nye 

medarbejdere. Arbejdet er i gang. Dokumenter, som beskriver 

opgaver og roller, når nye medarbejdere tiltræder, har været 

behandlet i arbejdsmiljøudvalget. Der vil blive fulgt op på arbejdet 

med ”onboarding” når referatet i AMU er godkendt.  

 

Anne orienterede om arbejdet med regionalisering. Den 4. 

november udsender dekanatet sit løsningsforlag til institutter, råd 



 

SIDE 7 AF 7 og udvalg på fakultetet med henblik på intern drøftelse. Der er 

efterfølgende indkaldt til to møder i LSU og FU til drøftelse af 

dekanatets udspil hhv. d. 5. og d. 11. november. Studienævnet 

holder ekstraordinært møde d. 8. november. 

 

Asgerd spurgte til forfremmelsesprogrammet. Anne gennemgik 

aspekter af programmet, som bliver implementeret henover 

efteråret 2021. De første ansøgninger kan modtages fra februar 

2022. Forfremmelsesprogrammet - KUnet  

 

Anne nævnte også, at der skal gennemføres APV i 2022 og 

forskningsevaluering i 2023, som skal planlægges i 2022.  

 

Morten bad om input til sammensætning af julefrokost-udvalg til at 

organisere og planlægge julefrokosten, som i år er d. 17. december. 

LSU blev bedt om at komme med gode forslag til et 

julefrokostudvalg på mail til Morten, og gerne en model eller 

organisering som kan gå på skift og bruges til kommende 

julefrokoster.  

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Sider/Forfremmelsesprogrammet.aspx?searchHitHighlight=forfremmelsesprogram

