Referat fra møde i bestyrelsen den 26. januar 2009
Fra bestyrelsen deltog: Johannes Due (fmd), Ninna Würtzen (næstfmd.), Bodil Kjærsgaard, C. C.
Nielsen, Karsten Ohrt, Jacob K. Pedersen, Mikkel Schøler og Birgitte Vedersø (fra punkt 5).
Afbud: Bjarne Andersen.
Endvidere deltog: Rektor Jens Oddershede, universitetsdirektør Per Overgaard Nielsen, prorektor
Bjarne Graabech Sørensen og specialkonsulent Karoline Pinholt (referent).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bemærkninger til dagsordenen.
Ny supplerende læreruddannelse.
Orientering.
Opfølgning på vejledningsprojekt for studerende uden dansk som modersmål.
Orientering.
De studerendes valg til bestyrelsen.
Optaget på dagsordenen efter anmodning fra bestyrelsesmedlem Jacob K. Pedersen.
Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
Orientering.
Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
Orientering.
Eventuelt.
Universitetssituationen i Esbjerg.
(lukket punkt)
Orientering.
Løbende sager.
(lukket punkt)

Ad. 1) Bemærkninger til dagsordenen.
Johannes Due bød velkommen til mødet og meddelte, at bestyrelsesmedlem Bjarne Andersen havde
meldt afbud til mødet, og at bestyrelsesmedlem Birgitte Vedersø havde meddelt, at hun ville ankomme
½ time efter mødets start.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

Ad. 2) Ny supplerende læreruddannelse.
Jens Oddershede orienterede kort om baggrunden for udviklingen af en ny supplerende læreruddannelse.
Regeringen foreslog oprindeligt en ny universitetsbaseret - såkaldt supplerende - læreruddannelse, hvor
man studerer de første 3 år på universitetet efterfulgt af 1 år på seminaret. Denne model kunne ikke
samle flertal i Folketinget.
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Flere universiteter har dog vist interesse for at udvikle supplerende læreruddannelser. Syddansk Universitet arbejder sammen med University College Lillebælt på at udvikle en integreret læreruddannelse,
hvor 1/3 af uddannelsen udvikles og undervises af University College Lillebælt, 1/3 af Syddansk Universitet og 1/3 udvikles i fællesskab. Man satser i første omgang på at kunne udbyde to hovedspor: ét i
dansk og ét i matematik.
Man arbejder desuden på at kunne udbyde overbygninger til læreruddannelsen i form af kandidatuddannelser, der skal kunne give undervisningskompetence i gymnasieskolen.
Udviklingsarbejdet er lovende, men der er ikke uventet en del tekniske problemer forbundet med udviklingen af og udbud af en fælles uddannelse. Hovedproblemerne knytter sig til gradsbetegnelserne,
som jo ikke er ens for professionshøjskoler og universiteter og til progressionsprincipper i uddannelsen.
Kan problemerne løses, forventer man at kunne udbyde den supplerende læreruddannelse som forsøgsuddannelse fra efteråret 2009.
Johannes Due spurgte, hvilke læreruddannelser de øvrige universiteter arbejder med.
Jes Oddershede oplyste, at Københavns Universitet og Roskilde Universitet arbejder på en supplerende
læreruddannelse, hvor man begynder med at studere to år på professionshøjskolen og derefter to år på
universitetet. Dette er en meritmodel.
Aalborg Universitet arbejder med en model, der minder meget om Syddansk Universitets, mens Aarhus Universitet p.t. ikke indgår i uddannelsessamarbejde med professionshøjskolerne, men fastholder
udbuddet af den 3- plus 2-årige læreruddannelse, som universitetet søgte godkendt i 2008.
Bestyrelsen syntes, at planerne lød spændende og opfordrede Universitetet til at arbejde videre med
planerne.

Ad. 3) Opfølgning på vejledningsprojekt for studerende uden dansk som modersmål.
Jens Oddershede oplyste, at direktionen har behandlet spørgsmålet om at iværksætte et særligt projekt
for de studerende, som ikke har dansk som modersmål. Projektet vil integreres som en del af universitetets samlede vejledningsindsats og vil i lighed med de øvrige tiltag blive evalueret løbende i direktionen.
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

Ad. 4) De studerendes valg til bestyrelsen.
Johannes Due gav ordet til Jacob K. Pedersen, der havde anmodet om behandling af dagsordenspunktet.
Jacob K. Pedersen meddelte, at man på studenterlisten Syddanske Studerende var ærgerlig over forløbet af valget og i særdeleshed over de mange spildte stemmer, som annulleringen af valget fra novem-
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ber medførte. Ved valget i november havde næsten dobbelt så mange studerende som vanligt afgivet
deres stemme.
Jens Oddershede sagde, at universitetets ledelse heller ikke har været glad for processen i forbindelse
med de studerendes valg, men at man ikke har haft andre handlemuligheder end enten at annullere
valget eller acceptere ulovligheder.
Der findes ikke en mellemvej. Det er ikke muligt kun at annullere dele af valget, da man ved en hemmelig valghandling ikke kan identificere de stemmer, der er afgivet på Humaniora, hvor den ulovlige
valgpropaganda fandt sted.
Jens Oddershede gjorde desuden opmærksom på, at annulleringen af valget blev foretaget på baggrund
af en klage fra de andre studenterlister over ulovlighederne i valgkampen, og at beslutningen om at
annullere valget blev foretaget efter indstilling fra Valgudvalget.
Omvalget vil finde sted den 17. og 18. februar 2009 efter konsultation med studenterlisterne.
Rektor har bevilget 10.000 kr. til hver liste til at føre valgkampagner for i forbindelse med omvalgt.
Der vil desuden blive udsendt en mail til alle studerende med oplysninger om omvalget og med en
opfordring til alle studerende om at stemme.
Mikkel Schøler spurgte, om man for at undgå en lignende situation i fremtiden eventuelt kunne fremrykke det ordinære valg i november måned, så et eventuel fremtidigt omvalg kan nås inden jul.
Selv om ingen forventer opståen af lignende situationer fremover, var der enighed om at bede valgudvalget inddrage erfaringerne fra dette års valghandling i den kommende planlægning.
Ad. 5) Meddelelser fra bestyrelsesformand Johannes Due.
Johannes Due redegjorde kort for processen i forbindelse med den forestående evaluering af universitetsloven.
Der er blandt bestyrelsesformændene enighed om, at evalueringen ikke bør stille spørgsmålstegn ved
universitetslovens principper om ansat ledelse og kravet om eksternt flertal i bestyrelserne.
Det er forventningen, at evalueringen blandt andet vil sætte fokus på de råd, som rådgiver institutledere,
på studieledere og deres relationer til ledelsessystemet i øvrigt samt til rollen og sammensætningen af
Akademisk Råd.
Jens Oddershede oplyste, at udpegningen af de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan komme i fokus. Der
er blandt nogle en utilfredshed med, at nogle bestyrelser er selvsupplerende, og der er nogen, der argumenterer for at give Videnskabsministeren udpegningsretten til et eller flere medlemmer af bestyrelsen.
Der er nedsat et internationalt panel, som skal forestå evalueringen.
Dernæst oplyste Johannes Due, at der fortsat er drøftelser vedrørende fordelingen af basismidler de 8
universiteter imellem. Det er Danske Universiteters formandskabs opfattelse, at det vil være vanskeligt
at skabe enighed mellem universiteterne i denne sag, men alle universiteter er dog meget indstillet på

3

ikke at gå enegang og vil gøre meget for, at sektoren kan fremstå i enighed i forhandlingerne med ministeriet.
Jens Oddershede oplyste, at rektorerne har punktet på dagsordenen til deres næste møde, og at man her
vil prøve at finde et udspil til en ny fordelingsmodel, som alle universiteter kan leve med.
Johannes Due bad Per Overgaard Nielsen give en status på Finansministeriets selvejerapport.
Per Overgaard Nielsen meddelte, at Finansministeriet efter det oplyste har fået bemyndigelse til at færdiggøre rapporten.
For Videnskabsministeriets institutioner er det bl.a. forholdet mellem bygningseje og leje, der er sat
fokus på.
Rapporten forventes endvidere at komme med en række anbefalinger til administrativ- og økonomisk
styring.
Johannes Due meddelte, at Danske Universiteter er opmærksomme på Finansministeriets ønske om
øget kontrol, og i den forbindelse har meddelt Finansministeriet, at universiteterne både kan og vil afgive de oplysninger, ministeriet har brug for, og at der derfor ikke er behov for at udvikle selvstændige
kontrolsystemer.
Ad. 6) Meddelelser fra rektor Jens Oddershede.
Jens Oddershede meddelt, at VTU og Finansministeriet på baggrund af en beslutning blandt forligspartierne bad ministeriet om en redegørelse for udnyttelsen af de midler, universiteterne har fået tilført fra
Globaliseringspuljen og resultaterne heraf, har bedt McKinsey udarbejde en redegørelse for pengestrømmene fra ministeriet til universiteterne. Redegørelsen skal følge pengene fra ministeriet til universitetet og videre helt ud til hvert enkelt delbudgetområde og til den enkelte forsker.
Der er samtidig sat en redegørelse i gang vedrørende taxameterydelsen primært for at klarlægge
spørgsmålet om betydningen af den lave taxameterydelse for de humanistiske og samfundsvidenskabelige STÅ’er.
Både evalueringen af universitetsloven (universiteternes styring) og evalueringen af pengestrømmen
(universiteternes økonomi) skal finde sted i foråret. Desuden skal forskningsrådsprogrammerne evalueres, så universiteterne får travlt i 2009.
Jens Oddershede orienterede derpå om udviklingen i debatten om en eventuel sproglov for universiteterne. Det så længe ud til, at der ville komme en lov, som ville lægge begrænsninger på universiteternes
frie valg sprogvalg. Den seneste udvikling tyder nu på, at loven ikke bliver til noget.
Jens Oddershede skrev i sin egenskab af rektorkollegieformand et brev til partiernes kultur-, videnskabs- og undervisningsordførere, hvor han redegjorde for universiteternes synspunkter.
Arbejdet med at oprette et dansk universitetscenter i Kina skrider frem som planlagt. Der har været en
offentlig kritik af planerne, hvor det bl.a. har været fremført, at Danmark opretter et universitetscenter
i et land, som ikke tillader fri meningsdannelse. Rektor forsikrede, at Danske Universiteter vil kræve
forsknings- og ytringsfrihed for at medvirke til centrets oprettelse.
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Jens Oddershede og Helge Sander har sammen skrevet et debatindlæg til pressen, som redegør for intentionerne med universitetscentret, hvor ytringsfrihed, kulturelle værdier og demokratiske rettigheder
netop forsøges sat i fokus med tilbud, som også omfatter både samfundsvidenskabelige og humanistiske forskningsprojekter.
Ninna Würtzen spurgte, om der er enighed de 8 universiteter imellem i forbindelse med de forestående evalueringer.
Johannes Due svarede, at universiteterne er enige om den valgte strategi.

Ad. 7) Eventuelt.
Intet.

Lukket dagsorden.
Ad. 8) Universitetssituationen i Esbjerg.
Pjecen ”Syddansk Universitet i Esbjerg” omdeltes.
Jens Oddershede meddelte, at der er sidste møde i udvalget vedrørende universitetssituationen i Esbjerg i morgen, den 27. januar 2009.
Jens Oddershede vil løbende holde bestyrelsen orienteret om udviklingen.

Ad. 9) Løbende sager.
Johannes Due lukkede mødet.

Johannes Due
formand

/

Karoline Pinholt
referent
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