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Den 28. februar 2013 
Kl. 8-9.30 
AU IT, bygning 5531 - mødelokale 2.0.9, Katrinebjergvej 107 
http://www.au.dk/om/organisation/find-au/bygningskort/ 
Møde nr. 6 i Administrationens brugerpanel  
Faste deltagere: Jørgen Jørgensen, Flemming Larsen, Christina Breddam, Karen 
Viberg, Anja Zimmerdahl Hansen, Nina Hvid, Lone Larsen, Maja Kjær Sloth, Ruth 
Laursen, Aase Pedersen, Anders Roed, Kurt Jensen, Per Dalbjerg, Per Dahl, Thomas 
G. Jensen, Trine Susanne Johansen, Peter Balling 
Fast observatør og kopimodtager: Marianne Gammelgaard 
Gæster: Steffen Longfors (punkt 2), Maria Volf Lindhardt (punkt3) 
Afbud:  
Mødeleder: Jørgen Jørgensen 
Referent: FLA 
Deltager pr. videolink: Nina Hvid 
 
 
 
 
 
 
 

REFERAT 

 
1. Godkendelse af referat fra møde nr. 5 (Bilag 6.1) (JJ) (5 minutter) 

Ingen bemærkninger. 
 

2. Intern kommunikation på web (Bilag 6.2.1-3) (Steffen Longfors) 
(20 minutter) 

Steffen Longfors informerede om et pilotprojekt, der gennemføres ved HEALTH ret-
tet mod de ph.d.-studerende. 
 
Ambitionen er at reducere mængden af mails væsentligt til de studerende fra mange 
sider om forskellige oplysninger, vigtige informationer og nyheder samt at reducere i 
mængden af redundante oplysninger. Pt. opleves det ofte, at den samme meddelelse 
modtages flere gange fra forskellige afsendere og via forskellige nyhedsbreve. 
Ideen i projektet er at personrette hjemmesiden og opdele hjemmesidens oplysninger 
i tre hovedkategorier:  
 

- Oplysninger, det er nødvendigt, at den studerende kender  
- Meddelelser og oplysninger, som det kan være interessant og nyttigt for den 

studerende at kende 
- Nyheder 

 
Den studerende kan selv redigere, hvilke typer af oplysninger vedkommende ønsker 
at modtage via hjemmesidens indhold af nyheder, og den studerende kan selv vælge, 
om vedkommende ønsker at blive adviseret, når der er nye oplysninger på hjemmesi-
den. 
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Det er tanken at al nødvendig og interessant information til den studerende skal præ-
senteres på hjemmesiden, således at strømmen af e-mails bliver overflødig. Hvis den 
studerende anvender den pågældende hjemmeside som åbningsside, vil vedkom-
mende være sikret den nødvendige information.  
 
Steffen Longfors spurgte aftagerpanelet, om det var en model, der kunne spredes ud 
til universitetets øvrige medarbejdere og studerende. Umiddelbart har modellen op-
bakning i aftagerpanelet. Der blev dog peget på en række risici, som aftagerpanelet 
ønsker, at man tager højde for i den videre planlægning.  
 
Ved siden af meddelelser af aktuel vigtighed, som en person skal kende, og de nyhe-
der, som personer kan have gavn af at kende, findes en tredje mere konstant informa-
tionsmængde, bestående af regler, procedurer og vejledninger, der knytter sig til den 
pågældende persons opgaver, f.eks. studie- og SU-regler for den enkelte uddannelse, 
retningslinjer ved særlige personalebegivenheder, skemaer til forskelligt brug og reg-
ler på økonomiområdet. Det er vigtigt at disse oplysninger er nemt tilgængelige for 
brugeren.  
 
Som minimum skal der være et direkte link til medarbejderservice og tilsvarende for 
de studerende på den personlige hjemmeside, men det vil også være meget nyttigt, 
hvis disse oplysninger kan sorteres og præsenteres for den relevante brugerkreds. 
En effekt af en udbredt personlig digital kommunikation kan blive, at brugerne ikke 
opfatter sig som værende en del af et fællesskab - hverken på universitets- eller insti-
tutniveau. Det vil øge behovet for den personlige kommunikation og kontakt. 
 
Brugerpanelet drøftede helt generelt nødvendigheden af en overskuelig hjemmeside, 
hvor det er nemt for brugerne at søge den nødvendige information. Der blev rejst 
tvivl om, hvorvidt det vil være muligt at udvikle dette, om brugerne ville vænne sig til 
at bruge hjemmesidens logik til at finde information, eller om den fortsat som hoved-
regel vil blive søgt via generelle søgemaskiner. Et alternativ til en meget stramt orga-
niseret hjemmeside er en hjemmeside, hvor den samme oplysning kan søges via 
mange forskellige veje. 
   

3. Studieadministrationen (Bilag eftersendes) (MVL) (40 minutter) 
Maria Volf Lindhart indledte med at fortælle, at studieadministrationen i den første 
tid efter ny organiseringen har været meget optaget af at få udviklet kompetencerne 
og det interne samspil i den nye organisation. Det har været en meget stor opgave.  
 
Som også APV peger på, har det ikke hidtil været muligt hele tiden at have fokus på 
brugernes behov for samspil med studieadministrationen. Det har Studieadministra-
tionen sat sig for at gøre noget ved. Maria Volf Lindhardt stillede derfor spørgsmålet, 
hvordan studieadministrationen kan sikre nærhed/reetablere kontakten til f.eks. in-
stitutterne - samtidig med, at rationalet og ideen med den administrative reorganise-
ring fastholdes. 
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Panelet støttede studieadministrationens ideer om opbygning af teams, rettet mod 
den enkelte uddannelse og sammensat med forskellige studieadministrative kompe-
tencer fra studieadministrationen. Det er vigtigt at disse teams får en god kontakt 
med det pågældende studiemiljøs studieledelse, administrative personale og stude-
rende. 
 
Der er forskel på, hvordan kontakten mellem fagene og studieadministrationen ople-
ves mellem hovedområderne. Nogen steder er der en fin kontakt, andre steder kan 
der være behov for en enkelt kontakt, som kan sikre, at sager og spørgsmål dirigeres 
til rette medarbejder. Specielt de studerende ser meget gerne, at der knyttes en stu-
dieadministrativ kontaktperson til de enkelte uddannelser. Kontakten mellem studie-
administrationen og fagene må tilpasses den enkelte situation. Der er store forskelle 
på, om der er tale om mange studerende i et varieret studieudbud eller relativt få stu-
derende i en mere overskuelig studiestruktur. 
 
Maria Volf Lindhardt omtalte de meget store projekter, der er ved at blive igangsat på 
det studieadministrative område, LMS, digital eksamen og undervisningsplanlæg-
ningsdelen og spurgte til muligheden for brugerinddragelse. Brugerpanelet nåede ik-
ke en grundig diskussion af spørgsmål, men der blev givet tilsagn om, at alle grupper 
bør og vil inddrages i processen. Brugerpanelet opfordrede til en gradvis igangsættel-
se af nye systemer, så alle uhensigtsmæssigheder og fejl er fundet, inden systemerne 
sættes i fuld drift. Der er et stort behov for sikker drift. De studerende pegede dog på, 
at det er ikke på alle områder, man kan nøjes med en gradvis igangsættelse. Mange 
studerende spænder over flere organisatoriske og studiemæssige grænser, det bør der 
tages hensyn til. 
 

4. Mødet i Administrationens brugerpanel den 20. marts: Skal det 
være kl. 8.00-9.30 eller kl. 8.30-10.00? (JJ) (5 minutter) 

Mødet fastlægges til klokken 8.00. Det skal respekteres, at mødetidspunkt er ubelej-
ligt for flere af mødedeltagerne. 
 

5.  Kan mødet den 25. april flyttes til en anden dag? (Per Dalbjerg) 
(5 minutter) 

Mødedatoen fastholdes. 
 

6. Eventuelt (10 minutter) 
 

På næste møde vil arbejdet med det kommende personalesystem blive drøftet. På 
samme måde vil der blive lagt an til en diskussion af selvbetjeningssystemerne, speci-
elt på økonomiområdet, og til en diskussion af, hvordan brugerne evt. kan blive hjul-
pet, selv hvor systemerne er fælles sektor- og eller statssystemer. 
Det er også et ønske, at der bliver mulighed for at videreføre diskussionerne om det 
studieadministrative område i panelet. 
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7. Til orientering 

 Næste møde: Den 20. marts kl. 8.00-9.30 eller kl. 8.30-10.00 
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