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Sted: CUDiMs mødelokale Paludan Müllers Vej 48, bygning 5620 lokale 139   
og Emdrup lokale D118 

 
Emne: Beslutningsforslag som opfølgning på det interne Arts-eftersyn 
 
Medlemmer af Akademisk Råd: 
Per Stounbjerg (formand), Johnny Laursen (konst. dekan og formand for FSU), Svend 
Andersen, Henrik Bødker, Niels Christian Dahl, Asger Emborg, Nina Javette Koefoed, 
Jens Erik Kristensen, Sarah Nedergaard, Sarah Robinson, Karen-Margrethe Simonsen, 
Sissel Sørensen, 
  
Observatører: Bente Kejser 
 
Medlemmer af FSU: Per Dahl (næstformand), Arne Kjær, Niels Lehmann, Claus 
Holm, Anne Møldrup Overballe, Bjarke Paarup, Mette Greve, Charlotte Palludan, Else 
Thousig, Carsten Sestoft 
 
Gæster: HR-partner chef Janne Hallum og rådgiver Marie Louise Gammelgaard (refe-
rent) 
 
Afbud: Marianne Schleicher; Ole Jensen, Lise Skanting, Jeppe Læssøe, Martijn van 
Beek, Mette Lindvig Kannegaard, Niels Christian Hansen, 
 
 
 

1. Velkommen til konst. institutleder Claus Holm, IUP, Carsten Sestoft, ACA og 
administrationschef Ole Jensen, der er nye medlemmer af FSU. Karen Valentin 
er blevet afdelingsleder på IUP og udtræder af Akademisk Råd. Hun er erstattes 
af Søren Christensen. 
 

2. Godkendelse af referat af fællesmøde den 28. oktober mellem FSU og Akademisk 
Råd om fakultetsledelsens beslutningsforslag som opfølgning på det interne 
Arts-eftersyn, udsendt til kommentarer den 3. november 2014 
 
Referatet blev godkendt. 
 

3. Godkendelse af referat af fællesmøde den 28. oktober mellem FSU og Akademisk 
Råd om budget 15, udsendt til kommentarer den 29. oktober 2014 
 
Referatet blev godkendt. 
 

4. Drøftelse af fakultetsledelsens beslutningsforslag som opfølgning på det interne 
Arts-eftersyn  
 
 

Referat (godkendt         

13. januar 2015) 
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I kølvandet på universitetsledelsens beslutningsoplæg den 17. august 2014, er 
der pr. 18. august 2014 igangsat et internt Arts-eftersyn.  
 
Efter den 18. august indkaldte fakultetsledelsen indspil fra medarbejdere og 
studerende til eftersynet af fakultetets interne organisering og nedsatte en ar-
bejdsgruppe til at bearbejde indspillene og komme med synspunkter herom 
til fakultetsledelsen. Arbejdsgruppen behandlede indspillene og præsenterede 
7. oktober fakultetsledelsen for dens vurderinger. 
 
På baggrund af drøftelsen med arbejdsgruppen samt de mange indspil lavede 
fakultetsledelsen et udkast til beslutningsforslag vedr. den interne organise-
ring på fakultetet, der blev drøftet på et fælles møde mellem FSU og Akade-
misk Råd den 28. oktober 2014. 
 
Fakultetsledelsens beslutningsforslag blev revideret efter input fra FSU og 
Akademisk Råd på mødet, og blev sendt i høring den 17. november med hø-
ringsfrist  den 5. december 2014. Fakultetsledelsen træffer endelig beslutning 
medio december 2014 
 
Akademisk Råd og FSU drøftede beslutningsforslaget. Noter fra drøftelserne 
blev sendt til  formanden for Akademisk Råd hhv. næstformanden for FSU, 
der laver udkast til høringssvar, der sendes til medlemmerne til kommente-
ring. 
 
Høringssvar fra FSU og Akademisk Råd er vedlagt som bilag. 
 

    



 
 

Per Stounbjerg 
 
Lektor, dr .phil. , formand for 
Akademisk Råd Arts 
 
Dato: 5. december 2014 
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Fax: 87161201 
E-mail:  norps@hum.au.dk 
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Dekanen, Arts 

Akademisk Råds kommentarer til ”Beslutningsforslag som opfølgning på 
det interne Arts-eftersyn” 
 
Rådet har drøftet forslaget på fællesmøde med FSU 3. december 2014. Rådet aner-
kender og tilslutter sig de overordnede intentioner om understøttelse af faglige ker-
neopgaver, fleksible løsninger med hensyntagen til lokale forskelle og medinddragel-
se i beslutningsprocesserne. Den øgede decentralisering med styrkelse af fagmiljøer-
ne og øgede muligheder for de faglige miljøers profilering og udviklingsmuligheder 
bifalder vi også. 
 Rådet bifalder som nævnt muligheden for lokale løsninger. Det skal dog beto-
nes, at disse løsninger ikke må blokere for samarbejde på tværs af afdelinger og insti-
tutter. Derfor kan der på væsentlige områder, fx omkring forskningsorganiseringen 
være brug for en specifikation af nogle fælles krav, den valgte organisation skal opfyl-
de. Det er væsentligt, at forskelle i fx funktionsbeskrivelser institutterne imellem er 
kendte og synlige, fx på institutternes hjemmeside, så man ved tværgående samar-
bejder kan se, hvem der har kompetence til hvad. 
 I nogle tilfælde kan der lokalt være behov for mere tid til afklaring, end be-
slutningsforslaget lægger op til; det gælder fx studienævnsstrukturen på IÆK. Ved 
større organisatoriske ændringer forventer vi generelt inddragelse af de berørte med-
arbejdere i implementeringen af beslutningerne. 
 
 
Fakultetets institutter og enheder (forslag 1-3) 
Råder bakker op om forslagene. Den nuværende institutstørrelse betragtes ikke som 
ideel, men der har i de lokale diskussioner ikke tegnet sig bredt acceptable alternati-
ver og heller ikke et markant ønske om at ændre de tre store institutter her og nu. Der 
er tilslutning til ønsket om en proces om CUDiM’s organisatoriske status. I den nu-
værende konstruktion har flere i rådet oplevet uklarheder økonomisk, strategisk såvel 
som organisatorisk. Centret varetager interne fakultetsfunktioner (undervisningsud-
vikling, universitetspædagogik etc.), men viderefører også en fakultetsfinansieret al-
men forskning omkring uddannelse og digitale medier, som før lå i institutregi. Ved 
en evt. styrkelse af forbindelsen til IUP bør det reflekteres, at pædagogisk-didaktisk 
udvikling også kan og bør foregå i tilknytning til de faglige miljøer på de øvrige ud-
dannelser, hvorfor der også her kan udvikles modeller for samarbejde. 
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Fag og afdelinger (forslag 4-7) 
Rådet kan igen bakke op om forslagene.  

Apropos forslag 4 om navne på institutter og afdelinger blev det foreslået, at man 
i den forbindelse også bør overveje, om Arts også skal have et dansksproget fakultets-
navn (kulturvidenskab har tidligere været på banen). 

Ved forslag 6 bemærkes det, at IUP’s lokale behov særskilt fremhæves i forslags-
teksten, uden at det i den forudgående beskrivelse er begrundet, hvorfor der her skul-
le gøre sig særlige behov gældende (som fx det historiske, at der her ikke har været 
afdelinger før). 
 
 
Studienævn og UFU’er (forslag 8-9) 
Der er igen tilslutning til de overordnede rammer. Studenterne anbefaler, at proces-
serne vedrørende studienævn og repræsentationsstruktur ikke henlægges til eksa-
mensperioden. Rådet kan klart tilslutte sig, at UFU’ernes rammer, herunder repræ-
sentationsforhold, afklares. Der kan i den forbindelse være brug for en klar formalise-
ring af fx valgprocedurer og repræsentationsforhold, herunder relationerne mellem 
SN og UFU. De behøver ikke være ens for alle UFU’er, men et led i formaliseringen 
kan være fælles rammer for, hvad en forretningsorden skal indeholde. 
 
 
Forskningsprogrammer (forslag 10) 
Rådet kan acceptere forslaget om at gøre deltagelse i forskningsprogrammer frivillig. 
Det bør betænkes, at det åbner en proces, der ikke er taget fuldt højde for i de tidlige-
re beskrivelser af den nye afdelingsstruktur. Det rejser en række organisatoriske 
spørgsmål, at der ikke er en selvstændig forskningsorganisering, der inkluderer alle. 
Det kalder på en redefinition af institutternes forskningsudvalg, og det rejser spørgs-
mål om økonomi (hvem kan bevilge støtte til konferencer, interne seminarer etc., 
hvor kan forskerne hente penge til satsninger), kommunikation og repræsentation. 
Uanset om deltagelse i programmerne er frivillig eller ej, åbner der sig også spørgs-
mål om relationen mellem afdelingsledere, programledere og de koordinatorer, der 
foreslås. 

Her må det betænkes, at der på fakultetet er store forskelle på afdelingerne. Nog-
le er multifaglige og rummer personer, der i dag fungerer i en bred vifte af forsk-
ningsprogrammer. Det er vigtigt at bevare og udvide de synergier, programmerne 
gav, og at sikre, at forskningen også organisatorisk bliver prioriteret. Afdelingsleder-
ne, der i forvejen får rigeligt med opgaver på studiesiden, er næppe alle klædt på til at 
være primære bærere af forskningsorganiseringen. 

Institutterne kan godt vælge forskellige organisatoriske løsninger; men det er 
vigtigt, at der overordnet skabes en organisation, der sikrer samarbejdsmuligheder og 
transparens midt i forskelligheden. Rådet anbefaler, at en afklaring af præmisserne 
for disse organisatoriske løsninger finder sted frem til den evaluering af program-
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merne, der skal finde sted i 2015. For forslaget om frivillig deltagelse i programmerne 
lægger reelt op til en gennemtænkning af hele området. 
 
Der blev af flere i rådet lagt op til, at de snævre restriktioner, der i den faglige udvik-
lingsproces blev lagt på center-betegnelsen, ophæves. Ordet ’center’ er også internati-
onalt brugt meget fleksibelt og dermed ofte en enkel måde, hvorpå en forskningssats-
ning kan profileres. Det er også meget egnet til de bottom-up-processer, der bør un-
derstøttes. 
 
Der blev endvidere efterlyst en klargøring af den rolle, prodekanen for forskning har i 
forhold til forskningsaktiviteterne og -initiativerne i de lokale miljøer. 
 
 
Ph.d.-organisering (forslag 11-12) 
Rådet kan ikke anbefale, at ph.d.-programmerne organisatorisk primært hænges op 
på afdelingerne. Adskillige programmer er tværfaglige, nogle på IÆK ville ligge på 
tværs af fem eller flere afdelinger. Prioritering af ph.d.-aktiviteter, større nationale og 
internationale samarbejder og ikke mindst spørgsmålet om at sikre de nødvendige 
ressourcer tilsiger, at ph.d.-uddannelserne organisatorisk forbliver et fælles anlig-
gende, gerne på fakultetsniveau. Rådet kan derimod tilslutte sig, at der er behov for 
en afklaring af relationen mellem lokale og centrale indsatser på ph.d.-området.  

Der er bred opbakning om, at afdelingslederne får personaleansvaret for de 
ph.d.-studerende. I det hele taget anbefaler vi, at der etableres en mere gennemskue-
lig struktur med færre lederkategorier og klare ansvarsfordelinger. På den baggrund 
er der en frygt for, at indførelsen af en ph.d.-koordinator vil øge kompleksiteten sna-
rere end at reducere den. Hvis man vælger en organisationsmodel, der rummer både 
ph.d.-programledere og ph.d.-koordinatorer, anbefaler rådet, at der laves en nøje ar-
bejdsdeling mellem de to funktioner og at der sikres en tilstrækkelig ensartethed på 
tværs af fakultetet, der muliggør samarbejde.  

 
 
 
Ledelse og samarbejdskultur (forslag 13 og 14) 
Der er opbakning til forslagene. Hvis ACA bliver en mere integreret del af fakultetet, 
bør det også overvejes at give dem en TAP-observatørpost i Akademisk Råd. 
 
 
Afslutningsvis vil rådet gerne kvittere for den inddragende proces frem til denne hø-
ring. 
 
 
Venlig hilsen 
Per Stounbjerg 
Lektor, dr.phil., formand for Akademisk Råd Arts 
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      5.12.2014 

FSUs bemærkninger til dekanens ”Beslutningsforslag som opfølgning på det interne Arts-eftersyn” 

(17.11.2014) 

 

Beslutningsforslaget har været på dagsordenen ved fællesmøde FSU/Akademisk Råd 3.12.14 og desuden 

været diskuteret i div. lokale SU’er. 

FSU er enig i det overordnede mål at organisere fakultetet, så det bedst muligt understøtter de faglige 

kerneopgaver og giver den størst mulige medarbejder- og studentertilfredshed; herunder ligeledes at etablere 

større medbestemmelse og fleksibilitet. 

Overordnet sét er FSU’s vurdering, at det vil være fornuftigt med en lidt strammere rammestyring, herunder 

mere tydelige markeringer af, hvornår de forskellige del-processer ønskes afsluttet. Nogle delprocesser bør 

afklares forholdsvis hurtigt (fx afdelingsledernes handlerum) af hensyn til klarhed og effektivitet i 

funktionen, mens andre (fx forskningsområdet) kan håndteres i en langsommere kadence. 

Vedr. forslag 1, institutinddeling 

FSU er enig i, at den eksisterende institutopdeling fastholdes i erkendelse af, at der ikke er fremkommet 

overbevisende forslag til en nystrukturering.  

Vedr. forslag 2, IUP Aarhus/Cudim 

FSU tilslutter sig, at der igangsættes en udredningsproces. Forløbet bør leddeles og processen udmeldes; den 

kan evt. opdeles i to faser. For det første en udredning af struktur og opgaver, fulgt op af et fakultetsbud på 

hvad man kunne forestille sig mht. tættere forbindelse/samarbejde; udredningen bør dels omfatte beskrivelser 

af de forsknings- og uddannelsesfaglige visioner og strategier for henholdsvis IUP og Cudim og dels omfatte 

de centrale træk i IUPs og Cudims økonomi - en stor del af sidstnævnte hidrører fra Arts’ strategiske midler. 

For det andet en dialogisk proces vedr. et evt. samarbejde, som ikke kun bør inddrage samarbejdsorganerne, 

men også medarbejdere. 

Vedr. forslag 4 og 5, navne 

Processen bør konsultere fx Sprogservice. De lokale processer og beslutningsfasen bør være forhv. 

kortfristede. 

Vedr. forslag 6, 7 og 8, afdelinger  

IÆK har udbedt sig lidt længere tid til afklaring af antal SN, og det kan være rimeligt, da forholdene med de 

mange uddannelser er komplekse. Ligeledes ønsker IUP tid til drøftelse af et evt. SN for 

Masteruddannelserne. Aht. medarbejdernes metaltræthed og lyst til at bruge energi på kernefunktionerne bør 

der fastlægges en slutdato for processen. 

Der er indgået lidt differentierede aftaler vedr. afdelingsledere på institutterne i Aarhus, på IUP (Emdrup) og 

IUP (Aarhus). Teksterne bør være tilgængelige på samme sted (hjemmeside) aht. gensidig forståelse af de 

særlige forhold, der gør sig gældende de respektive steder, og aht. de evalueringer af arbejdsvilkårene, der er 

aftalt. Rammerne for afdelingsledernes handlingsrum bør afklares og fastlægges snarest muligt, bl.a. aht. det 
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pres, der vil indfinde sig fra fremdriftsreformen og dimensioneringen. Spec. mhp. oprettelse og besættelse af 

stillinger bør der snarest etableres retningslinjer (rammer) til evt. lokal udfyldning. 

 

Vedr. forslag 9, rammer for UFU 

Der bør udstikkes rammer for arbejdsgrupperne, deres sammensætning og arbejdsforløb (proces) og ligeledes 

for fakultetsledelsens efterfølgende vurdering. 

 

Vedr. forslag 10, forskning 

FSU tilslutter sig principielt, at deltagelse i forskningsprogrammer gøres frivillig, men der bør være stor 

opmærksomhed vedr. evt. følgeproblemer. Det vil være hensigtsmæssigt med en afklaring i langsomt tempo, 

formentlig med en deadline sommer -15, vedr. 1) forh. ml. forskningsprogrammer og -enheder, 2) forholdet 

mellem forskningsudvalg og (evt.) forskningskoordinator – og forholdet mellem disse og de øvrige 

mellemlederfunktioner, herunder forskerskoleprogramlederne. 

Der bør være et særligt fokus på ph.d.-studerendes (ikke for mange) referencer; de bør sikres en plads i 

forskningsudvalg. 

Efter den planlagte evaluering i sommeren -15 bør samarbejdsorganerne inddrages i den efterfølgende 

refleksions- og beslutningsproces. 

 

Vedr. forslag 11 og 12, ph.d.-organisering 

Ph.d.-studerende tilknyttes på linje med øvrige ansatte (under afdelingsleder), idet afdelingstilknytningen 

bestemmes ved hovedvejleder, ikke ved programmets evt. opkobling på en afdeling. Det er FSUs opfattelse, 

at ph.d.-området grundlæggende hører til under fakultetet (ved prodekanen). 

 

Vedr. forslag 13, beslutningsforberedende processer 

FSU kan tilslutte sig forslaget og næstformanden deltager gerne. 

 

Vedr. forslag 14, inddragelse af ACA-repræsentanter 

Det er næstformandens vurdering, at repræsentanter for de administrative centre bør repræsenteres (ved 

ordinært medlemskab) dels i fakulteternes SU, da det er her de økonomiske rammer fastlægges, dels i 

administrationens SU (ASU) på linje med repræsentanter for VD-områderne, da der fortsat vil være tale om 

en enhedsadministration. Det vil herigennem blive sikret, at de administrative enheder fastholder ensartede 

arbejdsvilkår, og at disse vilkår er i trit med vilkårene i fællesadministrationen. Det bør tilføjes, at det fortsat 

er et ønske, at der for de administrative medarbejdere oprettes organer/fora for erfaringsudveksling m.v.  

 

Vedr. forslag 15, økonomi 

FSU kan tilslutte sig princippet om solidarisk økonomi, men efterlyser større transparens og pædagogisk 

forklaring vedr. div. økonomiske modeller (’den lange nøgle’), herunder balanceprincipperne. 

 

Per Dahl, næstformand FSU/Arts 
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