
LEDERGRUPPEMØDE AU KOM  

Referat af mødet den 10. april 2014  

Deltagere: Christina Breddam (CBR), Svend Aage Mogensen (SAM), Bjørg Tulinius (BTU), Signe 

Hvid Maribo (SHM,) Anders Frølund (AF), Aase Bak (AB), Bjørg Tulinius (BTU) lidt forsinket 

Afbud: Steffen Longfors (SLO), Ulla Krag Jespersen (UK).  

Referent: AB 

Gæster: Rune Gamborg deltog i punkt 5. 

DAGSORDEN BESLUTNING 

0) Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt 

1) Oplæg prioritering 

af opgaver til 

godkendelse 
 

LGM godkendte en kort beskrivelse af besparelserne i AU 

Kommunikation (2014/2015), hvor hver enhed beskriver, hvad der 

prioriteres og hvad der sættes på standby/nedskaleres. Beskrivelsen 

sendes ud via CBR’s nyhedsbrev fredag 11. april. Beskrivelsen 

danner grundlag for at enhederne efterfølgende kan tage en mere 

udtømmende dialog med institutter, dekanater og andre 

samarbejdspartnere. Beskrivelsen drøftes også i enhederne. 

2) Strategisk 

handlingsplan – 

revideret oplæg 
 

LGM behandlede kommentarerne til udkastet til strategisk 

handlingsplan og kvitterede for de mange kommentarer fra 

medarbejderne i alle enheder. Det gennemgående er, at 

medarbejderne synes, at strategisk handlingsplan er blevet for lang, 

og at AUKOM sætter sig mellem to stole – strategi og 

handlingsplan.  Ledergruppen justerer planen med udgangspunkt i 

de bemærkninger, der er indkommet. Der skæres hårdt til, så det 

bliver en helt kort 2014-strategi, primært rettet mod brugerne. 

Denne strategi skal så suppleres med konkrete handlingsplaner, 

som udarbejdes i hver enhed i foråret.    

3) D/AU psykisk APV 

handlingsplan 
 

UDSAT 

4) D/ Branding af 
Omnibus, som støtte 
til overgang til 
digital version 

Omnibus skal 1. april 2015 udelukkende være elektronisk, hvorfor 

LGM havde en drøftelse af hvordan Omnibus brandes på AU’s 

platforme. CBR melder tilbage til redaktøren for Omnibus. 



5) Orientering og 

status og fortsat 

proces i forhold til 

projektet 

”Studerende.au.dk” 

Projektleder Rune Gamborg fortalte om arbejdet i arbejdsgruppen 

og rapporten, og at projektet ud over det konkrete produkt i form af 

en rapport med anbefalinger har skabt et værdifuldt samarbejde 

mellem AU Studier og AU Kommunikation. Der var opbakning til at 

videreføre en redaktionsgruppe for Studerende.au.dk samt arbejde 

på at få etableret en redaktørfunktion. LGM roste arbejdsgruppen 

for et rigtig godt resultat og den tætte involvering af brugerne, de 

studerende. CBR har meddelt arbejdsgruppen at 1) der lige nu er et 

stort pres på personale ressourcerne, såvel som en trængt økonomi 

situation, som gør det vanskeligt at frigøre ressourcer til en redaktør 

og til den omlægning, der er foreslået men 2) at det er vigtigt at 

fastholde det gode samarbejde, hvorfor kredsen gerne skal fortsætte 

som redaktionsgruppe, men indledningsvist primært i forhold til 

løbende at koordinere aktiviteter, fælles terminologier osv.   

RGH indkalder gruppen til et afsluttende møde, hvor der defineres 

en ny redaktionsgruppe med repræsentanter fra KOM og Studier. 

Rune kontakter funktionscheferne om deltagere i gruppen. 

Projektet præsenteres på et frokostmøde i AUKOM.   

6) Godkendelse af 

referat 

LGM referat godkendt 

7) Gensidig orientering De medarbejdere, som ikke beskattes af arbejdsmobil, skal udfylde 

tro og love erklæring. 

 

FO-chefer deltager i budgetforhandlinger for 2015 med dekanerne, 

hvor CBR og AF + AU Økonomi også er med. 

Der er nedsat en koordinationsgruppe omkring optagelsestal, der 

kommer i juli (med deltagelse af Presseenheden, Bjørg Tulinius, 

Anne Teglborg fra AU Studier, Svend Aage Mogensen, Jette Loll 

Pedersen fra AU Studier) 

 
 
 


