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Til institut- og centerledere på Arts 

Til Akademisk Råd på Arts 

Til Fakultetets Samarbejdsudvalg på Arts 

Vedr. eftersyn af Artsfakultetets interne organisering 

 

Baggrund 

På baggrund af universitetsledelsens udspil til opfølgning på problemanalysen fredag 

den 15. august og på baggrund af stormødet på Arts mandag den 18. august fremsen-

des hermed indkaldelse af indspil som led i det annoncerede eftersyn af fakultetets 

institutstruktur m.v., Universitetsledelsen har lagt op til:  

 

”..et eftersyn af institutstrukturen på alle fakulteter med det formål at sikre en hen-

sigtsmæssig institutorganisering, der understøtter faglighed og samarbejde. Studie-

nævnsstrukturen inddrages i eftersynet bl.a. med henblik på at styrke de studerendes 

indflydelse. Dekanerne bliver ansvarlige for eftersynet på deres fakultet, som skal væ-

re afsluttet ved udgangen af 2014.”  

 

Eftersynet skal gennemføres på en sådan måde, at motivation og medbestemmelse 

om institutorganiseringen hhv. institutstrukturen sikres, og den skal være bredt ind-

dragende. På Arts forventes desuden særlig opmærksomhed på IUP, jf. universitets-

ledelsens udspil: 

 

”Medarbejdere på Institut for Uddannelse og Pædagogik (IUP) har i kommentarerne 

til Ekspertgruppens rapport argumenteret for en mere fleksibel intern organisering 

bl.a. på baggrund af, at instituttet har et særligt behov for synlighed over for eksterne 

samarbejdspartnere. Mulighederne for at understøtte IUP’s særlige faglige og organi-

satoriske behov inden for fakultet og for at styrke instituttets eksterne profilering skal 

udredes og så vidt muligt tilgodeses.” 

 

På baggrund af ekspertgruppens analyse stod det allerede i forsommeren klart, at 

problemstillingen var særligt påtrængende på Arts. Hen over sommeren forberedte 

fakultetsledelsen derfor et udspil til, hvorledes et sådant eftersyn kunne gennemføres 

på fakultetet. Dette udspil blev drøftet på et stormøde d. 18.8., hvor alle medlemmer 

af fakultetsorganerne samt institut- og centerfora var inviteret til drøftelser med fa-

kultetsledelsen. En oversigt over de fremkomne synspunkter og de inviterede oplæg 

kan ses på hjemmesiden http://medarbejdere.au.dk/hoved-omraader/ar/artsproces/ 

   

Et vigtigt resultat af dagens drøftelser var, at fakultetsledelsen blev anmodet om at 

justere den fremlagte plan - bl.a. med henblik på at give bedre plads til decentrale 

drøftelser på institut- og centerenhederne. Det er efterfølgende sket. 

 



 

 

    

Side 2/3 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

På mødet blev det også klart, at eftersynet burde gennemføres med henblik på at nå 

frem til et valg mellem tre scenarier: 

 

•  Fastholdelse af den nuværende institutorganisering  

•  Yderligere justering af den interne organisering af de nuværende enheder 

•  Ændring af den nuværende institutorganisering  

 

Opgaven 

Parallelt med den igangværende høring af universitetsledelsens udspil iværksætter 

fakultetsledelsen på denne baggrund et fokuseret eftersyn af fakultetets interne orga-

nisering. Som det fremgår af vedlagte procesplan, er første led i processen decentrale 

drøftelser på institut- og centerniveau, der skal løbe frem til 29.9.  

 

Fakultetsledelsen anmoder om, at der i forbindelse med disse drøftelser tages ud-

gangspunkt i de tre skitserede scenarier, og at de gennemlyses med henblik på at 

fremdrage fordele og ulemper ved hvert af dem. Der kan tænkes kombinationer, hvor 

enheder ændres, mens andre bevares i deres nuværende form. Tilsvarende kan enhe-

dernes interne organisering inddrages. Svarene kan således rumme overvejelser over 

enhedernes generelle organisatoriske karakter inden for fakultetet. Der opfordres i 

særlig grad til indspil om fleksible ordninger for det uddannelsesvidenskabelige om-

råde – herunder samspillet mellem de to campus’er i Emdrup og Aarhus. 

 

Målet er at organisere fakultetet på en måde, der bedst muligt understøtter de faglige 

kerneaktiviteterne og giver den størst mulige medarbejder- og studentertilfredshed. 

Det påhviler institut- og centerledere at tilrettelægge processerne på de decentrale 

enheder på en sådan måde, at såvel enhedernes organer som alle grupper bliver ind-

draget. 

 

Alle aspekter af organisationen og hele ekspertgruppens analyse og analysepanelets 

anbefalinger kan inddrages i overvejelserne, men ikke mindst spørgsmål om antallet 

af institutter, antallet af studienævn, muligheden for at forbedre medarbejder- og 

studenterinddragelsen samt behovet for personalenær ledelse bør indgå i overvejel-

serne. Fakultetsledelsen anmoder om, at bidragene gøres så konkrete og løsningsori-

enterede som muligt.  

 

Alle inviteres til at deltage i drøftelserne. Det vil både være muligt at indsende forslag 

som enkeltperson, som grupper eller på vegne af de respektive organer. I anden fase 

vil alle indspil blive samlet af fakultetsledelsen og en arbejdsgruppe, der nedsættes 

med repræsentation fra de decentrale enheder. Arbejdsgruppen vil mødes med fakul-

tetsledelsen på et seminar, der skal forberede fakultetsledelsens beslutningsudspil. 

Når AU-høringen er afsluttet vil fakultetsledelsen tillige lade sig rådføre om de admi-

nistrative hensyn.  
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Dette udspil vil komme i høring i tredje og sidste fase af processen, hvor alle fakul-

tets- og institutorganer vil få mulighed for at udtale sig, inden den endelige beslut-

ning træffes. Der forventes en endelig beslutning om resultatet af eftersynet medio 

december. 

 

     

Venlig hilsen 

 

 

 

Johnny Laursen 

Konst. dekan 

 


