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M Ø D E R E F E R A T  6. DECEMBER 2021 

Forum Akademisk Råd på SCIENCE  

Møde afholdt Fredag den 3. december 2021, kl. 9.30-12.45  

Sted A126, Bülowsvej 17, Frederiksberg  

Referent Susanne Weibel  

Til stede 

Formand: Katrine Krogh Andersen 

VIP-repræsentanter: Karsten Raulund-Rasmussen, Søren Eilers, Martin 

Willemoës og Jens Friis Lund  

Studenterrepræsentanter: Amalie Beate Albrechtsen, Mathias Bune 

Sørensen og Magdalene Boel Johansen 

TAP-observatører: Nynne Christensen, Philipp Lorenzen og Lene Mariager 

Afbud: Ole John Nielsen og Christian Kapel 

Øvrige deltagere:  

Pkt. 2: Pernille Nørby 

Pkt. 5: Tobias Høygaard Lindeberg, Udviklingschef, DEA, Grete Bertelsen, 

Rasmus Andersen og Allan Birkmose 

Hele mødet: Nicolas Arnvig, Henrik Zobbe og Susanne Weibel 

 

Formand Katrine Krogh Andersen bød velkommen til sidste møde i 

indeværende rådsperiode og orienterede om sammensætning af det nye råd, 

der tiltræder pr. 1. februar 2021.  

 

Valgte repræsentanter i SCIENCE Akademiske Råd pr. 1. februar 2022 

 

VIP-medlemmer  

Fødevarevidenskab, Fødevareøkonomi, 

Human Ernæring, Idræt (1 plads) 

Lektor Lasse Gliemann, NEXS 

KØBENHAVNS UNIVERSITET. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET.



 

 

SIDE 2 AF 8 VIP-medlemmer  

Datalogi, Matematik, Naturfagenes 

Didaktik (1 plads) 

Professor Fritz Henglein, DIKU 

Suppleanter: 

1. Professor Kristine Cecile Harper, IND 

2. Professor Søren Eilers, MATH 

3. Professor Irina Shklovski, DIKU 

4. Lektor Asger Törnquist, MATH 

Biologi, Jordbrug/Økologi, Plantebiologi/-

Bioteknologi (1 plads) 

Professor Christian Kapel, PLEN 

Suppleant: 

Professor Anja Thoe Fuglsang, PLEN 

Biologi, Jordbrug/Økologi, Plantebiologi/-

Bioteknologi (1 plads) 

Lektor Martin Willemoës, BIO 

Suppleant: 

Lektor Henriette Elisabeth Autzen, BIO 

Fysik, Kemi (1 plads) Professor Mogens Høgh Jensen, NBI 

Geografi/Geologi, Skov & Landskab, 

Statens Naturhistoriske Museum (1 plads) 

Professor Marina Bergen Jensen, IGN 

Suppleant: 

Professor Karsten Raulund-Rasmussen, 

IGN 

Studentermedlemmer (3 pladser)  

 Mathilde Børch 

Sune Halkjær 

August Lademark Heegaard 

Suppleanter: 

1. Ivan Stoyanov Kanev 

2. Alexander Jacob Rosenberg 

3. Mads Frederik Engstrøm 

4. Andrias Nolsøe Jacobsen 

TAP-observatører (3 pladser)  

 Teamleder Lene Mariager, PLEN 

Specialkonsulent Philipp Lorenzen, FS 

Specialkonsulent Caspar Elo 

Christensen, BIO 

Suppleanter:  

1. Specialkonsulent Camilla Volden Van, 

FS 

2. Arbejdsmiljøkoordinator Henriette 

Lerche, NBI 

3. Specialkonsulent Nynne Christensen, 

BIO 

 

Katrine takkede Amalie Beate Albrechtsen, Mathias Bune Sørensen, 

Magdalene Boel Johansen, Ole John Nielsen, Karsten Raulund-Rasmussen, 

Søren Eilers, Jens Friis Lund og Nynne Christensen for indsatsen i 

indeværende rådsperiode.  

 



 

 

SIDE 3 AF 8 Rådet drøftede kort GDPR-reglerne i forhold til offentliggørelsen af 

valglister og udtrykte undren over, at valglisterne for dette års valg stadig er 

tilgængelige på KUnet.  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen 

2. Campus- og bygningsområdet (orientering) 

3. Fakultetets økonomi (orientering)  

4. Afslutning og evaluering af rådsperiode (drøftelse) 

5. Temadrøftelse – rekruttering og ledighed (drøftelse) 

6. Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer (beslutning) 

7. KU Senat - afholdte og kommende møder (orientering) 

8. Kommunikation fra mødet (drøftelse) 

9. Eventuelt 

 

Under linjen 

10. Meddelelser og orienteringer (orientering) 

 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 2) Campus- og bygningsområdet 

Ordet blev givet til Henrik Zobbe, der med afsæt i bilagte præsentation 

orienterede om status på bygningsområdet. Vejdirektoratet forventer, at 

Niels Bohr Bygningen kan overdrages pr. 1. juli 2022, men yderligere 

forsinkelse kan ikke udelukkes. Indflytning vil først finde sted, når 

bygningen er klargjort til indflytning. Byggeriet af det nye SNM forløber i 

det store hele efter planen med forventet indflytning i 2023/24. Copenhagen 

Plant Science Center bruges til undervisning og kontorer, men 

laboratorierne er endnu ikke færdige. Bygningen forventes færdiggjort med 

udgangen af 2022.  

 

Ombygning af Rolighedsvej 23 efter IFRO’s indflytning er i gang og 

forventes afsluttet i oktober 2022. Der pågår p.t. forhandlinger med en 

privat bygherre om nybyggeri på Eldrupgaard, der er en filial af Skovskolen.  

 

Henrik redegjorde tillige kort for sager på vej, udførte 

vedligeholdelsesprojekter samt kommende store renoveringsprojekter.  

 

Vedr. omorganisering på campus- og bygningsområdet oplyste Henrik, at 

det må forventes, at SCIENCE og SUNDs campusservices bliver lagt 

sammen med CAS pr. 1. januar 2023. Der forventes igangsat en 

snitfladeanalyse med henblik på at strømline de tre nuværende enheder. Der 

etableres tre driftsområder: Nørre Campus, Frederiksberg Campus og 

Søndre Campus. Nynne Christensen opfordrede til at have fokus på 

nærhedsprincippet ved den kommende sammenlægning og opfordrede til en 

italesættelse af, at centraliseringerne på HR-, IT- og Tech Trans området 

ikke har fungeret optimalt. Martin Willemoës opfordrede til at være tydelig i 



 

 

SIDE 4 AF 8 kommunikationen af bevæggrundene til sammenlægning på campus- og 

bygningsområdet og roste i den forbindelse fakultetets kommunikation vedr. 

regionalisering på uddannelsesområdet.  

 

Lokalesituationen i blok 2 samt afhjælpning af fejl og mangler i 

undervisningslokaler blev kort drøftet. Henrik oplyste, at udfordringerne 

med lokaler i blok 2 dels skyldes nye uddannelser og dels manglende 

benyttelse af bookede lokaler. Akademisk Råd udtrykte kritik af den 

manglende afmelding af lokaler og opfordrede til skærpet opmærksomhed 

på, om bookede lokale benyttes, og på opfølgning med medarbejdere, der 

booker uden at bruge lokalerne.  

 

Vedr. SCIENCE behovsanalyse oplyste Katrine Krogh Andersen, at der p.t. 

fokuseres på datakvalitet. Campusplanarbejdet på Frederiksberg Campus 

forventes igangsat primo 2022.  

   

Ad 3) Fakultetets økonomi 

Henrik Zobbe gennemgik den udsendte præsentation vedr. udmøntning af 

budgettet med 2022 med en indledende opsummering af budgetprocessen på 

KU og SCIENCE. Budget 2022 er første budget, der er blevet til på 

baggrund af SCIENCE ny budgetmodel.  

 

Adspurgt af Søren Eilers oplyste Henrik, at de officielle STÅ-takster 

benyttes som nøgle til fordeling af STÅ til institutterne i budgetmodellen.   

 

Ad 4) Afslutning og evaluering af rådsperiode   

Katrine Krogh Andersen introducerede og rammesatte punktet. Formålet 

med punktet var at drøfte evt. budskaber og forslag til det kommende råd 

med afsæt i en drøftelse af formanden og forretningsudvalgets roller, 

medlemmernes individuelle erfaringer, erfaringer fra corona-tiden samt 

overdragelse af bruttokataloget over aftalte kommende drøftelser. Indhold 

og bidragydere til årspamfletten skulle tillige besluttes under punktet.  

 

Formanden og forretningsudvalgets roller samt administrativ understøttelse 

Katrine introducerede kort underpunktet med afsæt i de udsendte bilag vedr. 

formelle roller for formand og forretningsudvalg, administrativ 

understøttelse, herunder sagsgang forud for forretningsudvalgs- og 

rådsmøder, samt oversigt over årets møder. Katrine fandt 

forretningsudvalgsmøderne velfungerende og konstruktive, hvilket Søren 

Eilers tilsluttede sig med en bemærkning om, at det for forretningsudvalget 

har været væsentligt at sikre, at der er tid nok til vigtige drøftelser.  

Jens Friis Lund opfordrede til at se på, om der kan fjernes noget fra årshjulet 

for at give mere tid til andre drøftelser.  

Martin Willemoës bemærkede, at der ikke ser ud til at være administrative 

hindringer i at have en anden formand end dekanen, da dekanen er født 

medlem af forretningsudvalget, og at valg af en anden formand i højere grad 

er en politisk overvejelse, der bør drøftes i det kommende råd. Katrine 



 

 

SIDE 5 AF 8 Krogh Andersen påpegede, at mange emner drøftes på tværs af udvalg, og at 

allokering af administrativ understøttelse, særligt i forhold til udarbejdelse 

af bilagsmateriale, må afvejes i forhold til ressourcer til rådighed og i dialog 

med fakultetsdirektøren. Katrine opfordrede tillige til at overveje ’added 

value’ ved en anden formand og understregede, at hun har brugt rådets input 

i andre fora og til at kvalificere beslutninger. Martin fandt, at en anden 

formand vil kunne give rådet et andet ansigt udadtil med henvisning til 

rådets særlige status som kollegialt organ og opfordrede til at sætte god tid 

af til drøftelse af valg af formand på det konstituerende møde i februar 

2022. Jens Friis Lund efterlyste en mere VIP-præget rammesætning af rådet, 

hvilket Karsten Raulund-Rasmussen tilsluttede sig med dog med en ros til 

Katrine for at være lyttende.  

 

Delegering og organisering på ph.d.-området blev kort drøftet.  

 

Katrine rundede underpunktet af med understregning af 

forretningsudvalgets rolle og betydningen af, at deltagerne har tilstrækkeligt 

mandat fra de øvrige medlemmer til udarbejdelse af dagsordener for 

møderne, prioritering af drøftelser m.v.  

 

Medlemmernes oplevelse af, hvad der særligt har haft særlig værdi 

Rådsmedlemmerne tog en bordrunde om, hvad der havde givet særlig værdi. 

Rådet fremhævede bl.a.: 

- drøftelserne af ny budgetmodel  

- regionaliseringsprocessen 

- afholdelse af ekstraordinære møder med en opfordring til at fortsætte 

denne praksis 

- lydhørhed fra dekanen 

- møderne har været et trygt rum med stor åbenhed og plads til 

uenigheder 

- møderne har ændret sig i retning af færre orienteringer og mere tid 

til drøftelser, og der er oplevet øget fokus på opfølgning 

- temadrøftelserne, herunder værdien af at invitere eksterne gæster 

- udpegning af æresdoktorer 

- drøftelsen af sexisme og krænkende handlinger 

- drøftelsen af karriere, køn og kvalitet 

- værdien af at TAP, VIP og studerende mødes på tværs i et fælles 

forum 

- deltagelse i rådsarbejdet har givet større kendskab til KU og 

SCIENCE 

- drøftelse af roller, herunder præcisering af TAP-observatørernes 

rolle 

- en opfordring til at være tydelige om, hvor beslutningerne kommer 

fra 



 

 

SIDE 6 AF 8 - et medlem havde haft en fornemmelse af at deltage som gæst med 

fakultetsledelsen som værter, og der blev opfordret til at finde en 

anden balance 

- et medlem udtrykte kritik af KU’s forfremmelsesprogram for 

lektorer   

 

Erfaringer fra corona-tiden  

Mathias Bune Sørensen udtrykte tillid til fakultetsledelsens håndtering af en 

evt. ny nedlukning. Amalie Beate Albrechtsen fandt, at rådet med fordel 

kunne være blevet inddraget tidligere i forløbet. Rådet udtrykte en generel 

anbefaling om at medtage erfaringerne fra corona-tiden.  

 

Overdragelse af bruttokatalog 

Rådet foreslår, at det kommende råd overtager bruttokataloget i sin helhed. 

Det kommende råd foreslås tillige at drøfte ITX-eksamener samt størrelse 

og sammensætning af rådet på kommende møder.  

 

Årspamflet 

Rådet tilsluttede sig Martin Willemoës forslag til datamateriale. Martin 

Willemoës, Søren Eilers og Amalie Beate Albrechtsen skriver tekstbidrag 

med Martin som tovholder. SCIENCE Kommunikation bidrager herefter 

med redigering og opsætning.  

 

Ad 5) Temadrøftelse – rekruttering og ledighed 

Katrine Krogh Andersen bød velkommen til udviklingschef i DEA Tobias 

Høygaard Lindevang, der tidligere har holdt oplæg på et fælles møde for 

SCIENCE aftagerpaneler. Ordet blev givet til Tobias Høygaard Lindevang, 

der kort introducerede sig selv og DEA og herefter holdt et oplæg med titlen 

’Prioriteter, adfærd og geografi – hvad vil de unge?’ Tobias Høygaard 

Lindevang oplyste, at det i høj grad er det faglige, der er drivende for de 

unges prioritering af studievalg, at instrumentelle forhold som beskæftigelse 

tillige spiller en rolle, mens geografiske hensyn indtager en midterposition. 

Begrebet ’at gøre en forskel for andre’ spiller også en væsentlig rolle, men 

driver ikke en søgning mod STEM-uddannelserne trods det store fokus på 

klima, vaccinationer m.v. Vedr. adfærd bemærkede Tobias, at der ses en 

tendens til, at de unge ønsker at udnytte et højt snit til trods for et udsagn om 

det modsatte. Der ses en betydelig faglig konsistens i søgemønstre, men 

med en variation mellem mænd og kvinder. Tobias henledte 

opmærksomheden på et betydeligt talentspild, idet det for universiteternes 

vedkommende kan ses, at social baggrund har betydning for gennemførsel – 

også blandt studerende med de højeste snit. Tobias orienterede til slut om 

geografiske forhold, herunder andel af ledige pladser hhv. i de store byer og 

udenfor de store byer samt andel af personer der har søgt uddannelse i og 

udenfor de store byer fordelt på uddannelsestype. En undersøgelse foretaget 

af UC Nord om de studerende oplevelse af nødundervisning under corona 

har vist sig overraskende positivt, hvilket maner til eftertanke i forhold til 



 

 

SIDE 7 AF 8 digitale muligheder i forbindelse med udflytning af uddannelser. Der 

henvises til bilagte præsentation. 

 

Rådet drøftede social baggrund og mobilitet, frafald, generationsforståelse i 

forbindelse med præferencer for studievalg, motivation og studiemiljø ved 

øget grad af digitalisering af uddannelserne samt kammeratskabsrelationers 

evt. betydning for valg af studie og studieby. Rådsmedlemmerne og Grete 

Bertelsen stillede en række spørgsmål til supplerende data. Tobias Høygaard 

Lindevang lovede at sende supplerende materiale.  

 

Katrine Krogh Andersen takkede for oplægget og gode pointer, der vil indgå 

i forårets arbejde med uddannelseslandskabet.  

 

Katrine henviste til det udsendte materiale vedr. ledighed, der tidligere er 

blevet efterlyst af rådet. Grete Bertelsen opfordrede til en drøftelse af, hvad 

der kan gøres for at nedbringe dimittendledigheden, og mindede om, at det 

på SCIENCE er et mål, at dimittendledigheden i 2030 er under 10%. 

Gennemsnittet for SCIENCEs uddannelser er 13%, men med stor spredning 

mellem uddannelserne. Martin Willemoës fandt, at der er behov for viden 

om, hvad der er i skyld i dimittendledighed, for at kunne gøre en fornuftig 

og målrettet indsats. Grete Bertelsen oplyste, at der på BIO er iværksat en 

række initiativer vedr. karriereparathed, og nævnte specialeskrivning i 

samarbejde med virksomheder som en vej til det første job. Katrine Krogh 

Andersen henviste til en drøftelse med SCIENCE Advisory Board, der 

havde fremhævet studiejob som meriterende ift. ansættelse. Nicolas Arnvig 

fandt det svært at få tid til at varetage et studiejob og foreslog at tage 

kontakt til fagforeningerne for mere viden om ledighed. Grete oplyste, at der 

er tæt kontakt med fagforeningerne. Philipp Lorenzen påpegede, at der 

måske er tendens til et for snævert søgemønster og fandt det værd at 

overveje, om kandidaterne har tilstrækkelig viden om deres uddannelse og 

kompetencer.  

 

Katrine takkede for gode pointer, oplyste, at emnet vil blive genbesøgt i 

forbindelse med uddannelseslandskabet og bad de fortsættende 

rådsmedlemmer overveje relevant data og evt. forslag til oplægsholder. 

 

Ad 6) Udpegning af nye bestyrelsesmedlemmer 

Efter drøftelse udpegede Akademisk Råd lektor Eva Rosenqvist, PLEN til 

bestyrelsen for ’Fonden til støtte for studerende fra SCIENCE’. Inden for 

hhv. fagområdet afgrødevidenskab samt microbiology og fermentation 

udpegedes lektor Henrik Vlk Lütken, PLEN, og lektor Henrik Siegumfeldt, 

FOOD, til ’Jubilæumsfonden ved SCIENCE, KU’.  

 

Ad 7) KU Senat - afholdte og kommende møder 

Senatsmødet den 3. november gav ikke anledning til bemærkninger.   

 



 

 

SIDE 8 AF 8 Ad 8) Kommunikation fra mødet 

Der henvises til pkt. 4 vedr. udarbejdelse af årspamflet 2021.  

 

Ad 9) Eventuelt 

Der var ikke bemærkninger.  

 

Under linjen 

 

Ad 10) Øvrige korte meddelelser og orienteringer 

Punktet blev ikke løftet op. 

 


	Til stede
	Dagsorden

