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N O T E R  F R A  M Ø D E  I  E K S T E R N T  R Å D  18. FEBRUAR 2016 

Forum Eksternt Råd, Det Teologiske Fakultet  

Møde afholdt: 23. oktober 2015 kl. 11.30-13.30  

Sted: Det Teologiske Fakultet lokale 0.39  

Noteansvarlig: Sekretariatschef Torben Rytter  

Tilstede: Irene Larsen, Peter Fischer-Møller, Peter Skov Jakobsen, Søren 
Abildgaard, Hans Vium Mikkelsen, Inge Bastkær Rasmussen, Henrik Bach, 
Henrik Brandt-Pedersen, Birgitte Stoklund Larsen, Niels Vincent Grunnet, 
Kirsten Busch Nielsen, Carsten Selch Jensen, Torben Rytter Kristensen  
 
Afbud: Marianne Zibrandtsen, Signe Malene Berg 
 
 
Mødet blev afviklet efter nedenstående dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Noter fra seneste møde (fællesmøde med Akademisk Råd 20. marts 

2015) 
3. Aktuelle emner af betydning for teologistudiet (ved dekanen)  

a. Justering af studiefremdriftsreform?  
b. Universitetsuddannelserne i lyset af forslag til finanslov 2016 
c. Taxameterreform i sigte? 
d. Flytning til Søndre Campus. Status 

4. Fra teologistudium til præsteembede: status, overvejelser og initiati-
ver – diskussion (ved dekan og prodekan) 
a. Rekruttering til studium 
b. Gennemførelse og frafald 
c. Overgang fra bachelor- til kandidatuddannelse 



 

SIDE 2 AF 4 d. Karrierevejledning undervejs i studiet 
e. Overgang fra kandidatuddannelse til pastoralseminarium 
f. Dimittendledighed 

5. Bordet rundt – nyt fra rådets eksterne medlemmer 
6. Reformationsjubilæet 2017 set fra Det Teologiske Fakultet: Oriente-

ring om planlagte initiativer på fakultet og universitet (professor mso 
Anna Vind deltager).  
En oversigt over fakultetets planlagte initiativer i forskning, uddan-
nelse og formidling kan ses på http://reformation.teol.ku.dk 

7. Evt., herunder næste møde: fællesmøde med Akademisk Råd fredag 
den 11. marts 2016 kl. 13.00-15.00. 

 
Indledningsvis bød dekan Kirsten Busch Nielsen (KBN) velkommen til ge-
neralsekretær i Bibelselskabet Birgitte Stoklund Larsen og til formand for 
Landsforeningen af Menighedsråd Søren Abildgaard. Begge er nyudpegede 
medlemmer af rådet. Endvidere bød KBN velkommen til Niels Vincent 
Grunnet, der af hensyn til kontinuiteten afløste Signe Malene Berg fra 
Præsteforeningen. Herefter var der en kort præsentationsrunde efterfulgt af 
KBNs præsentation af fakultetet.  
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt med den præcisering, at årstallet i 3b retteligt skal 
være 2016 og ikke 2015. 
 
2. Godkendelse af noter fra møde den 20. marts 2014. 
Noterne blev godkendt. 

	
3. Aktuelle emner af betydning for teologistudiet  

 
3a. Justering af studiefremdriftsreformen.  
	

Til orientering og i forlængelse af mødet den 20. marts 2015 oplyste KBN 
kort, at regeringen påtænker ændringer i studiefremdriftsreformen. Denne 
udmelding sker efter, at fakultetet har foretaget de nødvendige ændringer af 
studieordning og klargøring af den administrative understøttelse med hen-
blik på at kunne håndtere studiefremdriftsreformen. 
 
I efteråret har uddannelsesministeren samtaler med universiteternes rektorer 
og bestyrelsesformand herom. KU har fremsat ønske om at få – de for de 
studerende rigide og for institutionerne meget bureaukratiske og administra-
tionstunge – tilmeldingskrav fjernet. I stedet ønskes rullende studieaktivi-
tetskrav. Endvidere ønsker universitetet tvangsmerit fjernet og mulighed for 
hjemmel til indskrivning på deltid. Et lovforslag forventes senere på året ef-
ter forhandlinger med forligspartierne. 



 

SIDE 3 AF 4 3.b Universitetsuddannelserne i lyset af forslag til finanslov 2016 
KBN orienterede om FL 2016, der medfører drastiske ændringer for univer-
siteterne. På KU drejer det sig om minimum en nedgang tilskud på 300 mio. 
i 2019. 
Overordnet indeholder nedgangen følgende 3 elementer: 

 2 %, 4 %, 6 % og 8 %, som årligt reduceres på uddannelsesta-
xameteret – svarende til 41 mio. kr. i 2016 voksende til 238 mio. 
kr. i 2019 

 Beskæring af forskningsreserven med 1.4 mia til 600 mil (til 
skade for forskningsrådene bl.a. – indirekte belastning for uni) 

 En særlig huslejeregning for KU på 70 mio. kr. 
 
KU arbejder pt. at tilrettelægge besparelsen – med mindst mulig påvirkning 
af kerneydelserne (forskning, uddannelse og formidling).. Bestyrelsen mø-
des i næste uge og igen i december med henblik på beslutning af budget 
2016.  
 
Allerede nu er der dog iværksat et kvalificeret stillingsstop iværksat. 
 
3.c Taxameterreform  
Sideløbende med besparelserne skal universiteterne forberede en taxameter-
reform. Ministeren har ikke meldt meget ud om detaljerne for proces eller 
indhold. Det er dog kendt, at udspillet skal indeholde tre brikker, nemlig; 
kvalitet, regionalisering og beskæftigelse.   
 
3.d Flytning til Søndre Campus 
KBN gav en kort status på relokaliseringen til Søndre Campus, hvor fakulte-
tet bliver en del af universitetets Søndre Campus (KUA3) med ca. 3.600 ny-
byggede/ombyggeDe kvadratmeter indeholdende integreret studiemiljø, bib-
liotek og universitetstorv. Flytningen vil senest finde sted i sommeren 2017 
(formodentlig primo 2017 i henhold til tidsplanen). Fakultetet er langt med 
flytteforberedelserne samt lokaleindretning, kontorfordeling m.v.  
 
4. Fra teologistudium til præsteembede: status, overvejelser og initia-

tiver – diskussion (ved dekan og prodekan) 
Emnerne a. Rekruttering til studium, b. Gennemførelse og frafald, c. Over-
gang fra bachelor- til kandidatuddannelse, d. Karrierevejledning undervejs i 
studiet, e. Overgang fra kandidatuddannelse til pastoralseminarium og f. 
Dimittendledighed blev efter en kort introduktion fra KBN om emnets aktu-
alitet, forholdet mellem akademisk studium og arbejdsmarked, Kirkemini-
steriets rapport gennemgået Carsten Selch Jensen.  
Herfra kan følgende noteres:  
 Der optages til loft – ca. 120 optag.  



 

SIDE 4 AF 4  Frafaldet er højt, og fakultetet har fokus herpå med henblik på nedbrin-
gelse.  

 Undersøgelser viser, at der umiddelbart ikke er tæt sammenhæng mel-
lem optagelseskaraktergennemsnit og gennemførelse.  

 De studerendes gennemsnitsalder er højere end på andre studier – og 
dermed formodentlig mere sårbare ved fremdrifts krav m.v.  

 Flere omlægninger af studiet, studiestartsprøve og præsentation af det 
teologiske studiums 6 fag på første årsprøve, jf. studieordningen.  

 Over 75 pct. består studiestartsprøve.  
 Overveje reduktion af optaget evt. ved højere adgangskrav - skærpe pro-

fil.  
 Vedr. BA til KA; ingen trafik til KA fra andre. De evt. ekstra KA-

studerende kommer fra Århus.  
 Overordnet mål at ændre frafald markant på BA.  
 70 pct. af kandidaterne bliver præster. 
 
Herefter drøftede rådet problemstillingen og kom omkring karrierer-
vejledning, evt. udbygning af et netværk mellem studerende og præster, mo-
tivation for at søge præsteembedet, uddannelsesmesser m.v.  
 
5. Bordet rundt – nyt fra rådets eksterne medlemmer 
Der blev orienteret bredt fra rådet, bl.a. om dansk oversættelse af Gammel  
Testamente, stillingsopslag, linjefagsdæk-
ning/kompetenceplaceringssamtaler, øget faglige krav i stillinger, m.v. 
 
Endvidere en opfordring til at skrive artikler til Dansk Teologisk Tidsskrift, 
hvor der mangler materiale. 
 
6. Reformationsjubilæet 2017 set fra Det Teologiske Fakultet: Oriente-
ring om planlagte initiativer på fakultet og universitet  
 
Professor mso Anna Vind gav en gennemgang af fakultetets initiativer i 
forskning, uddannelse og formidling i anledning af Reformationsjubilæet. 
Nærmere information kan ses på http://reformation.teol.ku.dk/ 
 
7. Evt., herunder næste møde: fællesmøde med Akademisk Råd fredag 
den 11. marts 2016 kl. 13.00-15.00. 
Næste møde finder sted den 11. marts 2016 kl. 13.00-15.00.  


