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DAGSORDEN BESLUTNING 

1. Godkendelse af 

dagsorden  

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

af møde 2014-22  

 

Godkendt med mindre rettelser.  

EM fremsender endeligt referat til Maria. 

3. Gensidig orientering 
a. Orientering fra 

UniLed, FALK mv.  
b. Aktionspunkter 

– ny referatmåde 
CBR 

c. Økonomistatus AF 
d. Fredrikshus – 

aflåsning AF 
e. Øvrig 

orientering LG 

a. Orientering fra UNILED og FALK 
 
Der arbejdes i FALK med ny struktur for båndbetjening (efter skiftet 
til to bånd frem for fire).  
 
AU Studier er arrangør for den årlige julefest for administrationen. 
Steen Radmer (Web) indgår i festkomiteen fra AU KOM. 
 
Indstilling om alumnekommunikation (bl.a. i forlængelse af at 
Augustus ikke længere udkommer på tryk) er godkendt i UNILED. 
Der skal oprettes ny portal for alumner, Augustus-abonnenter 
kontaktes og brugen af digitale kanaler skal koordineres (sammen 
med AU Viden). BTU/SLO laver plan (herunder 
kommunikationsplan) for det videre forløb. Institutter på ST indgår 
i pilotprojekt.  
 
Indstilling om udmøntning af UNILEDs beslutning om at bevæge os 
mod digitale udgivelser frem for trykte er godkendt. AU KOM skal 
rådgive om hvornår det er formålstjenstligt at udgive på tryk 
respektive digitalt. Det er uforandret bestilleren af trykte 
publikationer, der bærer omkostningerne. SAM står for oplæg om 
det videre forløb.  
 
Kommende indstillinger på UNILED i juni måned: 

- Proces for udarbejdelse af ny kommunikationspolitik 
- Proces for årsfest 
- Profilbrochure 

 
CBR/AF mødes med prorektor Berit Eika ultimo juni for at tale om 

uddannelsesområdet set fra et kommunikationsperspektiv. 

 

CBR rundsender dokument med kortfattet beskrivelse af opgaver i 

AU ADM til lederkredsen til orientering. 

  
På møde mellem CBR og tillidsrepræsentanterne gav 



tillidsrepræsentanterne udtryk for, at der blandt medarbejderne var 
usikkerhed om hvordan arbejdsopgaver prioriteres i (andre enheder 
i ) AU KOM. Lederne opfordres til at tage emnet op på 
enhedsmøder og give svar. På mødet havde CBR understreget, at 
KOM fortsat prioriterer kompetenceudvikling højt, og at det skal 
være målrettet den funktion, man varetager.  Kompetenceudvikling 
må ikke anskues som et ”personalegode”. 
Desuden blev reaktioner på ekspertgruppens rapport vendt. 
Kritikken opleves i flere tilfælde som urimelig hård, uretfærdig 
og/eller fejlplaceret, men det er kendte problematikker. Forventeligt 
at en problemanalyse fokuserer på problemer.  
 
CBR booker ledergruppen til en formiddag om forandringsledelse. 
 
SAM rykkede for indrapportering om konferencedeltagelse. SAM 
sender mail til ledergruppen. 
 
Plakat om opgaveunderstøttelse i AU KOM er færdiggjort, 
funktionscheferne sørger for ophængning på enhederne. 
 
Pkt. 3.b.-e. udsat. 
 

4. Evaluering af 
rådgiveruddannelse  

Pelle Nielson præsenterede evalueringen af rådgiveruddannelsen. 

 

Uddannelsesforløbet har været en succes og fortsættes med enkelte 

justeringer pba. deltagernes evaluering.  

 

Afsluttende 360-graders analyse udsættes til oktober, hvor der er 

opsamling og formel afslutning og funktionscheferne skal inddrages 

lidt mere i partneruddannelsen, særligt ifm. dialog omkring opgaven 

med selvvalgt ”rådgiverudfordring”. 

 

Datoer for hold 2 fastsættes i juni måned med forventet start i 

september.  

 

UKJ indsamler navne på deltagere til hold 2. 

 

Den nuværende partnerbeskrivelse revideres med erfaringerne fra 

partnerarbejdet i praksis in mente. EM og SHM er ansvarlige og 

inddrager et par k-partnere i arbejdet. Revisionen skal være færdig 

primo august 2014. 
 

5. Valg af 
lederrepræsentanter 
til LSU 

Behandles efterfølgende via mail.   

6. Diverse Næste møde er 19. juni 09:30-11:30 hos Christina 

 

 

 

  



AKTIONSPUNKTER AU KOM LG 12.06.14 

 EM fremsender endeligt referat til Maria  

 BTU/SLO laver plan (herunder kommunikationsplan) for det videre forløb om 

alumnekommunikation 

 SAM står for oplæg om det videre forløb for digitale publikationer 

 CBR rundsender dokument med kortfattet beskrivelse af opgaver i AU ADM til lederkredsen til 

orientering. 

 Funktionscheferne opfordres til at tage emnet op om opgaveprioritering op på enhedsmøder 

 CBR booker ledergruppen til en formiddag om forandringsledelse. 

 SAM sender mail til ledergruppen om konferencedeltagelse 

 Funktionscheferne sørger for ophængning af plakat på enhederne. 

 UKJ indsamler navne på deltagere til hold 2 til rådgiveruddannelse 

 EM og SHM er ansvarlige for revision af partnerbeskrivelse. Primo august 2014. 


