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M Ø D E R E F E R A T  2. NOVEMBER 2020 

Forum Akademisk Råd på SCIENCE  

Møde afholdt Onsdag den 28. oktober 2020, kl. 16.00-17.00  

Sted Virtuelt  

Referent Susanne Weibel  

Til stede 

Formand: Katrine Krogh Andersen 

VIP-repræsentanter: Søren Eilers, Christian Kapel og Martin Willemoës 

Afbud: Jens Friis Lund, Ole John Nielsen og Karsten Raulund-Rasmussen. 

Ved en beklagelig fejl fra administrationen havde Karsten Raulund-

Rasmussen ikke modtaget indkaldelse til dette møde. 

Studenterrepræsentanter: Amalie Beate Albrechtsen, Nicolas Arnvig og 

Harald Gade Andersen 

TAP-observatører: Ingen 

Afbud: Lene Mariager, Maria Teresa Jacobsen og Nynne Christensen 

Øvrige deltagere: Henrik Zobbe og Susanne Weibel (hele mødet) 

 

Formand Katrine Krogh Andersen bød velkommen til det ekstraordinære 

møde vedr. campusplaner. 

Dagsorden 

1. Campusplaner 

 

 

 



 

 

SIDE 2 AF 3 Ad 1) Campusplaner 

Med afsæt i det udsende materiale orienterede Katrine Krogh Andersen om 

organisering af og status for arbejdet med campusplaner efter bestyrelsens 

vedtagelse af Helhedsplan 2030 i juni 2020. I første omgang skal udarbejdes 

campusplaner for Frederiksberg og Søndre Campus. Der er nedsat en 

tværgående programstyregruppe med deltagelse af rektoratet samt 

dekanerne for SCIENCE, HUM og SAMF, og der er nedsat styregrupper for 

hhv. Frederiksberg og Søndre Campus. Katrine Krogh Andersen bliver 

formand for styregruppen for Frederiksberg Campus.  

 

Det første møde i programstyregruppen blev afholdt den 22. oktober 2020. 

På mødet besluttedes at nedsætte et programsekretariat, som skal sikre 

understøttelse på tværs samt kvalitetssikring af materiale. Fra SCIENCE 

deltager prodekan Lise Arleth, kommunikationschef Birgitte Lyhne Broksø 

samt planchef Pernille Nørby. I Katrine Krogh Andersens optik bør det 

indledningsvist på overordnet niveau drøftes, hvad en campusplan skal 

indeholde, og hvordan og på hvilke niveauer der skal ske inddragelse.  

 

Katrine Krogh Andersen foreslog at nedsætte en tværgående følgegruppe til 

campusplanarbejdet på Frederiksberg bestående af repræsentanter for 

Akademisk Råd og Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU). Etablering af en 

følgegruppe skal sikre løbende dialog og sørge for, at relevante emner 

bringes til drøftelse i hhv. Akademisk Råd og/eller i FSU. FSU vil på deres 

møde den 30. oktober blive forelagt forslaget.  

 

Nicolas Arnvig var positiv over for forslaget og opfordrede med henvisning 

til tidligere oplevelser til at have studiemiljøet for øje. Mandatet for en 

følgegruppe er vigtigt, og der bør være fokus på politiske drøftelser. Katrine 

Krogh Andersen replicerede, at en følgegruppe skal agere på overordnet 

niveau. 

 Søren Eilers bemærkede, at en følgegruppe med fælles repræsentation fra 

Akademisk Råd og FSU ikke er set tidligere, men fandt idéen god og 

opfordrede til at overveje, om det kan bredes ud også i andre 

sammenhænge.  

Amalie Beate Albrechtsen opfordrede til en bred indsamling af input fra de 

studerende om deres forestillinger om en god campus.  

 

Herefter fulgte en kort drøftelse af hjemstavnslokaler samt den seneste 

undervisningsmiljøvurdering (UMV). Henrik Zobbe oplyste i den 

forbindelse, at resultaterne vil blive båret ind i campusplanarbejdet.  

 

Nicolas Arnvig opfordrede til at være opmærksom på, at der bliver flere 

studerende på Frederiksberg Campus og sikre en bæredygtig plan for, 

https://kunet.ku.dk/medarbejderguide/Documents/bygninger_og_faciliteter/Helhedsplan%202030%20DK.pdf


 

 

SIDE 3 AF 3 hvordan flere kan være på campus. Katrine Krogh Andersen oplyste i den 

forbindelse, at en bedre udnyttelse af fællesfaciliteter er et overordnet mål. 

Søren Eilers opfordrede til på overordnet niveau også at se på mulighederne 

for bedre udnyttelse af fx undervisningslokaler på tværs af campi.  

 

Katrine Krogh Andersen gjorde rede for sine overvejelser i forbindelse med 

tidsperspektiv for campusplanarbejdet, som i hendes optik er tvedelt. Der er 

et visionært spor, som rækker langt frem, og som endnu ikke er adresseret i 

særlig høj grad. Herudover er der et konkret spor, som handler om forhold, 

der skal håndteres nu, fx indflytning i Niels Bohr Bygningen. Henrik Zobbe 

sagde, at de to spor både skal håndteres hver for sig, men også i 

sammenhæng, således at de konkrete handlinger afspejler den overordnede 

vision. Fraflytningen af Rolighedsvej 25 blev således håndteret efter 

visionerne i Helhedsplanen.  

 

Akademisk Råd drøftede herefter fraflytningen af Rolighedsvej 25, herunder 

historik, proces og inddragelse af studerende og medarbejdere. Harald Gade 

Andersen og Nicolas Arnvig opfordrede i den forbindelse til at inddrage de 

studerende fra starten.  

 

Akademisk Råd drøftede en følgegruppes mandat, herunder nedsættelse af 

arbejdsgrupper, hvis medlemmer skal udpeges i de eksisterende fora, fx 

SCIENCErådet og SLT. Katrine Krogh Andersen og Henrik Zobbe 

understregede, at en følgegruppe ikke vil have beslutningskompetence, og at 

der ikke vil blive taget kompetencer fra eksisterende udvalg. En følgegruppe 

vil være et relativt uformelt og kvalificerende forum, der sikrer en god 

dialog og sørger for at bringe drøftelser op i de rette fora.  

 

Søren Eilers anførte, at Akademisk Råd kan overveje at udpege en  

studenterrepræsentant til følgegruppen, men understregede samtidig 

vigtigheden af at relevante drøftelser kommer op i Akademisk Råd.  

 

Akademisk Råd drøftede herefter inddragelse på hhv. KU-, fakultets- og 

institutniveau. Martin Willemoës anførte, Akademisk Råds vigtigste 

funktion i denne forbindelse er at styrke dialogen med såvel studerende som 

VIP- og TAP-ansatte og sikre, at inddragelse finder sted, og at folk føler sig 

hørt. Katrine Krogh Andersen var enig og understregede vigtigheden af at 

sikre, at de rigtige diskussioner finder sted i de rigtige fora.  

 

Det aftaltes, at konkretisering af den videre proces indledningsvist sker i 

forretningsudvalget, som holder møde den 13. november.  
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