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Referat af møde i Akademisk Råd den 18. december 2018 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Forslag til mødekalender for 2020 

Mødekalenderen blev godkendt – mødet i december rykkes en uge tilbage. 
 

Punkter til drøftelse 
 

3. Nationalt center for skoleforskning (NCS) 
Formanden bød velkommen til institutleder Claus Holm, der deltog i sagens 
behandling. Med dagsordenen var fremsendt et notat om NCS. Dekanen ind-
ledte med at gentage hvad baggrunden var for etablering af centret og om 
NCS’ plads i AU’s rammekontrakt. Claus Holm startede med kort at resumere 
indholdet i det fremsendte notat. Claus Holm bekræftede, at forskningsle-
delse på projekterne om læringsledelse i skole og dagtilbud nu foregår på 
AAU. Det blev fremført, at det er vigtigt at se på forholdet mellem DPU og 
NCS. Claus Holm orienterede om sine overvejelser om fremtidig ledelse på 
NCS og herunder også om en stærkere tilknytning til DPU’s ledelse, og med-
delte, at han sammen med instituttets ledelse havde indledt overvejelser om, 
muligheden for en bredere metodisk tilgang og om, hvordan flere medarbej-
dere på DPU kunne involveres i centrets arbejde. Akademisk Råd tog oriente-
ringen til efterretning og takkede Claus Holm for hans deltagelse i punktet. 
Dekanen tilføjede afsluttende, at det var vigtigt for fakultetet og for DPU, at 
man med centret lykkedes med at formidle et tæt samarbejde med andre uni-
versiteter, professionshøjskoler og interessenter inden for skole- og dagtil-
budsområdet. 
 

 
 

Møde den: Tirsdag den 18. december 2018 kl. 9.00-11.30 
Sted: Sandbjerg Gods 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.6/2018) 
 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), Dekan Johnny Laursen, Hanne Bruun, 
Krestina V. Christensen, Eva Gulløv, Niels Nørkjær Johannsen, Hanne Knudsen, 
Anna Marie S. Laulund,  Maria Kirkegaard Møller, Mark Sedgwick, Tobias Aakjær 
 

Observatører: Henrik Nitschke 
 
Gæster: Institutleder Claus Holm deltog under punkt 3 
Lone Plougmann Iversen (referent),  
 
Afbud:  Julie Goodall, Birgit Eriksson, Gitte Pappe Ludvigsen, ,  Dorthe Jørgensen 
Marianne Rasmussen, Stefan Iversen,  Rikke Toft Nørgaard, Miriam Madsen 
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4. Evaluering af Akademisk Råds arbejde i 2018   
Stadig et problem med videomøder – det er svært, at det er en lille gruppe på 
video og en stor gruppe i mødelokalet. Det er både teknik og mødeafvikling. 
Det vil være en fordel, at møderne kan afvikles uden video. På første møde i 
det nye Akademiske Råd i februar skal mødeafvikling drøftes. 
 
Der var generelt ros til seminardagen den 17. december, dog er det stadig vig-
tigt, at der med hensyn til seminaremner tages hensyn til, at der også er stu-
derende og TAP i rådene. 
 
Ønsker til punkter i 2019: 
- Opfølgning på EDU-IT og hvordan underviserne opgraderes på IT 
- Indtægtsdækket virksomhed – opfølgning på mødet den 17. december 
- Hvad er der af støtte til forskere ved kontraktsansøgninger 
- Publiceringspraksis – mønstre/strategi  
- Campus 2.0 
- Open access – overvejelser af tidsforbrug 
- Status på rekrutteringspraksis, herunder fremtidig praksis for shortlisting 
- AU/Arts som klima frontløber 
- Drøftelse af større fremtidige opgaver forud for AU’s strategidrøftelser – 
forår 2019 
- AUFF virkemidler - opfølgning 
 
 

Punkter til orientering  
 
5. Orientering fra formand og dekan, herunder  

- Arbejdet med national sprogstrategi 
Det nationale sprogcenter er etableret. Arts’s del ligger på IKK. 
 
- Budget 2019 
Efter drøftelse i universitetsledelsen er det forventede forbrug af opsparing 
reguleret over den 4-årige budgetperiode, således at der i 2019 bruges lidt 
mindre end forudsat. Det vil primært have betydning for med hvilken fart, der 
kan laves investeringer i bygninger m.m., primært udvikling på Campus Em-
drup. Der kan være en særlig udfordring med specialepladser i Emdrup. 
 
- Det afholdte fyraftensmøde den 30. oktober 2018 
Mødet gik fint og med en fin deltagelse. Det var en fin afslutning på Akade-
misk Råds emne om ”Fremtidens humaniora”. 
 
- Iværksættelse af forskningstilsyn 
Der sker rutinemæssig iværksættelse af forskningstilsyn i foråret 2019. Regler 
m.m. er nærmere beskrevet her: 
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forsk-
ningstilsyn/ 
 
- Akademisk Råds opgaver i forbindelse med ansættelser 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/politikkerogdelstrategier/forskningstilsyn/
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Dekanen orienterede om, at der stadig er et arbejde i gang på AU med at ud-
vikle sagsgange og systemer, der kan understøtte arbejdet i forbindelse med 
ansættelser herunder shortlisting. Han ville orientere yderligere, når udvik-
lingsarbejdet var kommet længere. 
 
 
- Kaldelser 
Dekanen orienterede om visse påtænkte – undtagelsesvise – beslutninger 
mht. bl.a. kaldelse (deltidsansættelse) m.v. Der nedsættes altid bedømmelses-
udvalg efter de gældende regler.  
 
- International dimensionering 
Der er indgået en aftale mellem AU og Ministeriet. Dekanen orienterede om 
de betydelige bestræbelser på AU for at bevare flest mulige engelsksprogede 
uddannelser, og orienterede om baggrunden for de trufne beslutninger.  
 
 -Dekanen har efter høring af Akademisk Råd udpeget Jette Kofoed og Nina 
Koefoed  til ny forskningsetisk komite på AU. 
 

6. Næste møde 
Første møde i 2019 er den 20. februar  fra kl. 9.00 til 11.00 . 
 

7. Eventuelt 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 

1. 8 A: Tildeling af ph.d.-grader i perioden: 1. oktober til 30. november 2018 
 
 

Navn Titel Institut 
Lynge Stegger Gemzøe The Showrunner Effect: System, Culture 

and Individual Agency in American Re-
makes of Danish Television Series  

Institut for Kommu-
nikation og Kultur  

Marie Louise Juul Søn-
dergaard 

Staying with the Trouble through De-
sign: Critical-feminist Design of Inti-
mate Technology 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Morten Deleuran Ter-
kildsen 

Cancer Genetic Counseling in China and 
Denmark; a comparative anthropologi-
cal perspective 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Vanja Thaulow Herrens Stridsmand. Retorisk kritik af 
N.F.S. Grundtvigs teologiske polemik i 
perioden 1810-1825 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Jan Bisgaard Praktikkens didaktik: Hvordan styrkes 
lærlinges og studerendes engagement og 
læring i praktik? 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 



 
 

  
  

Side 4/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Niels Lukassen Formativ feedback: Systemteoretisk 
genbeskrivelse og empirisk undersøgelse 
af formativ feedback i folkeskolens 7. 
klasser 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Ane Refshauge Høyrup Tillidsarbejde og tydelighed - Et studie 
af tillid, magt og afhængighed blandt 
pædagoger og forældre i danske vugge-
stuer 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Bjarke Lindsø Andersen Online education bag scenen: Teknolo-
giske medieringer af autoritet 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

 
8 B: Godkendt referat fra fællesmødet med FSU den 23. oktober 2018 
Referat af mødet den 23. oktober 2018 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den  
25. oktober 2018.  
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_faellesmoede_om_OER3_2018_og_bud-
get_19_FAMU_FSU_og_AR_23-10-18_.pdf 
 
8 C: Godkendt referat af møde i Akademisk Råd den 23. oktober 2018 
Referat af mødet den 23. oktober 2018 blev sendt i høring hos Akademisk Råd den  
2. november 2018.        
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af__Akademisk_Raad_23-10-2018_09-11-
2018.pdf       
 
8 D: Resultat af valg af studerende til Akademisk Råd, november 2018.  
Følgende er valgt som medlemmer af Akademisk Råd fra 1. februar 2019: 
Malene Sillas Jensen 
Sissel Xenia Reese Hansen 
Jannik Wiggers 
Pernille Brinch Lind Thomsen 
 
Som suppleanter er valgt: 
 
Thomas Ehlers 
Carina Molsen Nielsen 
Jason Tran 
Jonathan Sebastian Rossen 

 
 
8E: Mødekalender 2019 
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Ugedag Dato Tid Sted 

Tirsdag 19-02-2019 9.00-11.30 Ordinært møde Videolink 

Tirsdag 30-04-2019 12.30-13.30 

Møde med FSU om opfølgning 
på budget 2019 ØR1 
Videolink 

Tirsdag 30-04-2019 13.30-16.00 Ordinært møde Videolink 

Tirsdag 18-06-2019 9.00 -11.30 Ordinært møde Videolink- 

Tirsdag 24-09-2019 12.30 -15.00 

Ordinært møde Videolink 
Obs flyttes evt. afhængig af seminar 
for de Akademisk Råd  

Torsdag 24-10-2019 10.30-12.20 
Møde med FSU om budget 19 
Inkl. Frokost -Videolink 

Tirsdag 24-10-2019 12.30 – 16.00 
Ordinært møde Videolink 
 

Tirsdag 10-12-2019 12.00 – 15.00 
Inkl. Frokost  
Fælles møde i Aarhus 

 
 

 
Mødet sluttede kl. 11.30 

 
 
 

Merete Wiberg  
Formand 

 

 
 

Lone Plougmann Iversen 
Referent 
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