
 

 

LEDERGRUPPEMØDE AU KOM  

Referat af mødet den 13. marts 2014 - UDKAST 

Deltagere: Christina Breddam (CBR), Steffen Longfors (SLO), Ulla Krag Jespersen (UKJ), Svend Aage 

Mogensen (SAM), Aase Bak (AB); Bjørg Tulinius (BTU), Signe Hvid Maribo (SHM,) Elin Møller (ELINML) 

Afbud: Anders Frølund (AF), 

Referent: SHM 

DAGSORDEN BESLUTNING 

1. Bemærk. til dagsorden   

2. Plan og strategi for 

podcast 2014 (BTU) 
 

DR P1 Eksistens er interesseret i et (eksklusivt) samarbejde med ekstern 

kommunikation til en konkret programrække i sommeren 14. Plan om et 

nyt audio-format ”Supertanker”, som kan indgå i DRs projekt – som 

samtidig kan sendes som radiopodcast via iTunes til AU’s og forskernes 

egen profilering (versionering). 

Forslaget blev positivet modaget. BTU går videre med ressouceestimat og 

plan for inddragelse af HO’er, sprogversionering mv. Der skal herudover 

laves en samlet strategi for AU Kommunikations brug af podcast. 

3. Ledelseskommunikation 

på AU – Executive version 

(SHM) 
 

Executive version får status som en introduktion/ oversigt over den  linje, 

vi arbejder ud fra. Rettes til af SAM/SHM ud fra vinklen ”Vil tilstræber at 

..”  

Partnervejledningen skal i spil blandt partnerne som et 

inspirationskatalog. Det skal ske med en realistisk forventning om, at det 

kommer i spil der, hvor der er basis for at tage dialogen med 

institutleder/VD -  eller hvor der opstår en situation med anledning til at 

bringe det på banen.  Mette Thornval lægger teksten til partnersitet. SHM 

introducerer på næste partnermøde. 

4. Portefølje – behandling af 

strategisk handlingsplan 

og projektportefølje for 

2014 (NKH) 

Kommentarer og rettelser til NIHK – hurtigst muligt.  

Diskussion af grænsen for, hvad der meldes ind fra HO. Vigtigt at få HO-

projekter med for at skabe synlighed (eksternt) og identitet (internt). 

Forslag om opdeling af opgaver og projekter – så kun større projekter 

omtales i strategisk handlingsplan, mens den skematiske projekt -og 

opgaveoversigt skal have en mere dynamisk form, som synliggøres på 



 

 

intern KOM-site. 

Handlingsplanen og høringsproces bliver introduceret af CBR på 

frokostmøde den 18. marts. 

5. Godkendelse af referat af 
møde 2014-10 

 

Godkendt med enkelt forslag til ny formulering. 

 

6. Gensidig orientering BTU: Sociale medier - vi har efter Stinnes opsigelse behov for at kigge på, 

hvordan vi løser opgaven med sociale medier. Bjørg og Anders arbejder 

med forskellige scenarier, hvor ansvaret for overordnet koordinering og 

monitorering placeres i forskellige enheder i backoffice. Vi skruer pt. ned 

for aktiviteten på området, men det er vigtigt, at der stadig produceres 

indhold til de sociale medier, og at redaktionsgruppen fortsat er garant for 

dette, samt at strategien efterleves.  

 Fra partneruddannelsens første seminar med Ulla, Elin og Signe på besøg: 

Stor debatlyst, energi og engagement. Især et godt caseforløb og gode 

pointer (læringspunkter).  BTU foreslår, at kursusgruppen fremlægger 

erfa/ny viden på et kommende frokostmøde. 

SAM: Første møde i gruppe for intern kommunikation med deltagelse af 

HO-repræsentanter, SAM og Carsten Henriksen (Team Adm.). Vi arbejder 

med en dynamisk oversigt (i programmet Trello) over løbende og 

kommende opgaver og gruppen skal fremadrettet være koordinerende og 

diskuterende i forhold til tilrettelæggelse og forbedring af intern 

kommunikation på AU. Vibe (AR), Sabine (HE), Mette (BSS) og Anne Mette 

(ST) deltager. 

 Overlevering af branding/omdømme opgaver mellem back og front søges 

gennemført i løbet af april måned.  

7. Diverse  

 


