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Samarbejdsudvalget på NorS, LSU  

M Ø D E R E F E R A T  30. JUNI 2021 

Forum LSU  

Møde afholdt 30. juni kl. 12:00 til 13:30  

Sted Zoom  

Referent Sigrun E Petersen  

Til stede 

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

Tøndering 

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

Johansen; Dorte Ostenfeld; Bo Nissen Knudsen; Kim Byvald  

Ikke tilstede: Simon Poulsen var ikke til stede, men havde sendt 

kommentarer til handleplanen på vegne af ph.d.-stipentiaterne forud for 

mødet. 

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

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Handleplan 2022 drøftelse v/Anne Jensen 

3. Genåbning på NorS drøftelse v/Anne Jensen 

Tilbage til arbejdsfællesskabet efter COVID-19 - KUnet 

4. Orientering 

- Tillidsrepræsentanterne 

- Arbejdsmiljøgruppen 

5. Orientering 

- Personalenyt: v/Anne Jensen 

https://nors.ku.dk/om/udvalg/samarbejdsudvalg/
https://kunet.ku.dk/nyhedsrum/nyheder/Sider/Tilbage-til-arbejdsfaellesskabet-efter-COVID19.aspx


 

SIDE 2 AF 4 6. Eventuelt, herunder meddelelser fra alle 

 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 2) Handleplan 2022  

Handleplanen blev drøftet. Input fra udvalget bliver medtaget i 

processen hen imod færdiggørelse af handleplanen i juli.  

 

Ad 3) Genåbning på NorS  

Anne indledte punktet og nævnte at HSU, AMKU og PPU vil 

udarbejde rammer på tværs af KU for det fleksible arbejdsliv på 

længere sigt (jf. notat fra HSU og AMKU). Indtil det er på plads, 

opfordres der til at starte dialogen med medarbejderne lokalt, så der 

er nogle rammer at vende tilbage til efter sommerferien. Anne 

tilføjede, at hun havde sat fokus på det i NorS Nyt og på 

frokostmødet, og der opfordres til en skærpet opmærksomhed på 

både sig selv og på hinanden i de enkelte miljøer, da ingen kan vide 

med sikkerhed, hvordan vi reagerer på at vende tilbage.  

 

Vi skal betragte andet halvår 2021 som en ”overgangsfase”, hvor vi 

ikke laver formelle aftaler. Vi skal gøre os erfaringer med at 

integrere arbejdet på campus og arbejdet på distancen. AMKU, 

HSU og PPU følger op på de erfaringer, der bliver gjort lokalt. 

 

Enkelte miljøer har taget drøftelsen, bl.a. har administrationen 

sammen med Morten drøftet forventninger til tilstedeværelse hhv. 

fysisk og fra distancen i det kommende halve år, hvor det er aftalt 

at gennemgå møderækker i de relevante fora og finde ud af hvilke 

møder kan være fysiske og hvilke kan være online. Bl.a. er det 

aftalt, at hvert andet møde for hele TAP-gruppen vil være fysisk og 

hvert andet online. 

 

Asgerd sagde, at det er vigtigt at forventningsafstemme i de 

forskellige miljøer og fora, om møder skal være fysiske eller 

online, hybridmøder har vist sig ikke at fungere særligt godt. 

Bolette tilsluttede sig synspunktet om at hybrid ikke fungerer godt, 

men at det er vigtigt at det bliver drøftet i de forskellige miljøer for 

at se, hvilke holdninger og forventninger der er til hybridmodellen.  

 

Anne sagde, at det er oplagt, at møder i faste udvalg som 

samarbejdsudvalg, arbejdsmiljøudvalg, forskningsudvalg er fysiske 



 

SIDE 3 AF 4 møder, men at der kan være fleksibilitet i forhold til andre møder 

og andre fora. For at kunne fastholde en fleksibel arbejdsplads og 

for at kunne planlægge er det vigtigt at alle bruger og holder 

Outlook opdateret. Dorte opfordrede til, at møder fastlægges for 

hele semesteret, så datoerne er i kalenderen.  

 

Kim efterspurgte klare udmeldinger til de studerende om, at 

undervisningen i det kommende semester bliver fysisk, hvortil John 

svarede, at det vil blive meldt ud, at al undervisning er fysisk og at 

der ikke tilbydes streamingløsninger. I tråd med det har VILU-

kredsen besluttet, at alle deres møder vil blive holdt fysisk.  

 

Elisabeth efterlyste en måde hvorpå de enkelte medarbejdere i 

administrationen kan tilkendegive om det er ok at man kommer ind 

på deres kontor. 

 

Anne opfordrede til sidst til, at man skriver til hende eller Morten, 

hvis man har forslag eller input omkring genåbning fra august. 

Elisabeth foreslog, at muligheden for at få støtte til sommerhygge i 

fagmiljøerne gentages, for dem som endnu ikke har hørt det, evt. i 

sidste NorS Nyt inden sommerferien. 

 

Ad 4) Orientering  

TR: Asgerd fortalte, at lokalaftalen om arbejdstidsnormer for 

arbejde med samlinger, myndighedsbetjening mv. er underskrevet. 

Der vil blive orienteret om aftalen på et kommende frokostmøde og 

den vil blive lagt på KU-net. 

 

AMU: Anne fortalte, at alle medlemmer i AMU har fået tilbud om 

arbejdsmiljøuddannelse. Elisabeth opfordrede til, at man tilbyder 

kursus i hjertestarter.  

 

Dorte formidlede et spørgsmål fra medarbejdere som havde 

kontaktet hende, om man vil få hjælp til at fragte arbejdsstationer 

mm. tilbage til arbejdspladsen efter hjemsendelsen. Dorte spurgte 

også om der vil være mulighed for køb af nyt udstyr bl.a. skærm til 

institutkontoret, hvis man i løbet af hjemsendelsen har fået fragtet 

sit udstyr til hjemmekontoret. Morten svarede, at AMU vil drøfte 

det på deres møde d. 1. juli i forbindelse med opfølgningen på tjek 

af hjemmearbejdspladser, der blev udført i foråret.  

 

 

 



 

SIDE 4 AF 4 Ad 5) Personalenyt  

Anne fortalte, at der havde været seks til samtale til de frie ph.d.- 

stipendier, hvoraf de tre var lige kvalificerede og gode. Efter 

drøftelse med dekanen blev det besluttet at tilbyde alle tre 

ansættelse. De ansættes inden for hhv. sprogpsykologi, 

sprogteknologi og på AMS. Til ph.d.- stipendiet i færøsk er der 

lavet bedømmelser. Til lektoratet i dansk vil der snarest blive 

indkaldt til samtale. Til kontorfunktionærstillingen i kursusudbud 

og skemalægning afholdes der i øjeblikket samtaler. En stilling som 

konserveringstekniker (fast stilling) er på vej i opslag. En stilling 

som delvis støtte til institutleder og delvis andre administrative 

opgaver er også ved at blive klar til at blive slået op.  

 Derudover er der løbende ansættelser og forlængelser af 

videnskabelige assistenter og studentermedhjælpere.  

 

Der planlægges tiltrædelsesforelæsninger for tiltrådte professorer 

Pia Quist, Tanya Karoli Christensen og Dorte Duncker i oktober.  

 

Ad 6) Eventuelt 

I henhold til forretningsorden holdes to møder pr. semester i LSU, 

dvs. fire årlige møder hvoraf et er fællesmøde med AMU. Der vil 

blive indkaldt til møderne i begyndelsen af semesteret og de 

planlægges at ligge i september/oktober og et i 

november/december.  

 


