
 

 

LEDERGRUPPEMØDE AU KOM  

Referat af mødet den 20. marts 2014 

Deltagere: Signe Hvid Maribo (SHM), Christina Breddam (CBR), Steffen Longfors (SLO), Ulla 

Krag Jespersen (UKJ), Svend Aage Mogensen (SAM), Aase Bak (AB); Bjørg Tulinius (BTU), Anders 

Frølund (AF), Elin Møller (ELINML), 

Afbud: ingen. 

Referent: SLO 

DAGSORDEN BESLUTNING 

Godkendelse af dagsorden  Godkendt 

Studiestartskoordinerings-

gruppe  
 

AF fremlagde sagen: Der er fra medarbejdere i AU Kom og AU 

Studier udtrykt et ønske om at koordinere indsatsen omkring 

studiestart bedre. Arbejdsgruppen for rekruttering af nationale 

studerende har drøftet emnet og foreslår at der nedsættes en 

koordineringsgruppe. Baggrunden er, at mange medarbejdere fra 

både AU Kom og AU Studier er involveret i arbejdet med 

studiestarten. Nogle arbejder med aktiviteter, andre med 

kommunikation, og koordineringen bliver ofte tilfældig og sker sent 

i forløbet. 

Der blev i ledergruppen givet udtryk for, at man ikke i alle FO kan 

genkende udfordringen med den manglende koordinering i mellem 

AU Studier og AU Kom. Vi skal derfor passe på, at et nyt udvalg ikke 

kommer til at gribe forstyrrende ind i det allerede gode samarbejde.  

LGM konkluderede, at det er vigtigt at koordinere mellem AU 

Studier og AU Kom, men at allerede etablerede samarbejdsfora bør 

bruges til opgaven. Sådanne fora er  

 Redaktionsgruppen for sociale medier 

 Pressekoordinationsgruppen 

 Koordinationsgrupper mellem AU Studier og AU Kom i de 4 FO 

 Evt. den kommende redaktion for studerende.au.dk 

FALK ferievagtplan påske 

2014 

AF tager vagten i de tre påskedage 

Medarbejderliste over pc, 

kreditkort m.m. 

Foranlediget af, at ansvaret for indkøb af it-udstyr m.m. er overgået 

til hvert enkelt vicedirektørområde, har AU K-staben indhentet 

aktuelle oplysninger om alle AU K-medarbejdernes it-udstyr, 

kreditkort m.v. 



 

 

På den baggrund havde LGM en indledende drøftelse af  

1. Principper for fremtidig tildeling af mobiltelefon, herunder 
behov for både fastnet- og mobiltelefon. 

2. Principper for tildeling af hjemmearbejdsplads og internet 
3. Proces/arbejdsgang i forhold til 1)anskaffelse, 2)reparation 

og 3)tilbagelevering af udstyr. 
 
Kortlægningen af medarbejdernes udstyr viser, at der er store 

forskelle i praksis mellem de forskellige afdelinger. Der er derfor 

enighed i LGM om at der bør ske en standardisering og at denne 

skal tage udgangspunkt i nogle principper, som skal respektere, at 

der kan være forskellige behov i forskellige afdelinger og vedr. 

forskellige funktioner. 

LGM besluttede at nedsætte en lille hurtigarbejdende gruppe 

bestående af ELINML og AAB som skal lave et princippapir. Dette 

forelægges LGM til videre diskussion og skal efterfølgende tjene som 

udgangspunkt for en drøftelse i LSU. 

AF står til rådighed for gruppen i forhold til økonomiske 

konsekvensberegninger. 

CBR afsøger i FALK om der skal skabes principper på tværs af VD-

områderne. 

Gruppen forventes at aflevere et oplæg til principper inden påske 

(2014). 

Godkendelse af referat Referatet blev ikke godkendt. SAM og ELINML fremsender 

bemærkninger til referatet, som indarbejdes. Herefter udsendes det. 

Gensidig orientering 
 

Orientering fra Uni.led., FALK m.v.: Udskudt 
Opfølgning LSU-møde 17032014: Udskudt 
Økonomistatus: Udskudt 
 
Øvrig orientering 
 
1. Tilbagemeldinger på frokostmøde 

Flere i LGM har fået tilbagemeldinger, der udtrykker ønske om 
mindre envejs kommunikation. Samtidigt bedes der om en mere 
nuanceret dagsorden, så man har mulighed for at prioritere sin 
tid. Det ønskes, at der udsendes materiale på forhånd så tiden 
kan bruges til diskussioner.    
 

2. Strategisk handlingsplan 

Denne er nu udsendt til alle medarbejdere i AU KOM. Det er 

forventningen at alle afdelinger bruger et medarbejdermøde i 

den kommende uge til at gennemgå handlingsplanen. 



 

 

Bemærkninger og kommentarer samles op på et kommende 

LGM  

 

3. Ansættelse af studentermedhjælpere 

Det blev på mødet aftalt, at ansættelse af praktikanter og 

studentermedhjælpere skal omkring CBR. Det blev desuden 

aftalt, at der skal igangsættes et arbejde, for at gennemgå praksis 

på de forskellige enheder. Der skal kigges på fremadrettet 

koordinering af brugen af praktikanter 

 

4. Facebook 

Det er blevet aftalt, at Ole Frank bliver koordinator for AU’s 

facebookside indtil der er afklaring om den vakante stilling efter 

Stinne Billes. 

 

5. Partnersitet på medarbejderportalen 

LGM besluttede at ”partnersite” nedlægges som selvstændigt 

begreb på AU KOM’s medarbejderportal. Indholdet skal 

integreres med det øvrige indhold.  

 


