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Referat af mødet i Akademisk Råd den 20. februar 2018 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden og velkommen til nye medlemmer  
Krestina V. Christensen, Maria Kirkegaard Møller og Anna Marie S. Laulund  
er genvalgt som studenterrepræsentanter fra 1. februar 2018. Tobias Fugls-
bjerg Aakjær er nyvalgt som studenterrepræsentant fra 1. februar 2018 
Henrik Nitschke er indtrådt i rådet som TAP observatør i stedet for Lise Skan-
ting. 
Bo Holm deltog i mødet som suppleant for Dorthe Jørgensen. 
 
Dagsordenen blev godkendt 
 

2. Årsplan for 2018 – årets temaer på Akademisk Råds dagsordner  
Der forelå et udkast til årsplan for 2018. Rådets medlemmer ønskede følgende 
emner medtaget: 
 - Adjunktpædagogikum 
 - Hvad er et  ”stærkere” Arts ? – hvad er ledelsens bud på det, både indenfor 
uddannelse og forskning 
 
Emner om håndtering af sager i relation til #metoo-bevægelsen og udredning vedr.  
forskningsfrihed vil blive taget op i forbindelse med de ventede udspil fra AU. Der blev rejst  
spørgsmål om en bredere drøftelse af kønsbias, hvortil dekanen bemærkede, at man kunne  
overveje at gå videre med spørgsmålet i forbindelse med rekrutteringspolitikken.  
 
Det blev besluttet, at afholde et ordinært møde den 12. oktober 2018 i forbindelse med 
seminar på Sandbjerg. Mødet den 25. september vil derfor måske blive aflyst.  

  
 

Møde den: Tirsdag den 20. februar 2018 kl. 9.00-11.30 
Sted: Aarhus, bygning 1431 lokale 021-023, Emdrup D118 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.1/2018) 

 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen, Tobias Aakjær, 
Hanne Karina Bruun, Krestina V. Christensen,  Birgit Eriksson, Eva Gulløv, Bo Holm 
Niels Nørkjær Johannsen, Jette Baagø Klockmann, Hanne Knudsen,  
Anne Marie S. Laulund, Miriam Madsen, Rikke Toft Nørgaard  
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Henrik Nitschke, Marianne Rasmussen 
 
Gæster: Prodekan Niels Lehmann deltager i dagsordenens punkt 4, lektor Troels  
Nørager deltager i dagsordenens punkt 10 
Lone Plougmann Iversen (referent) 
 
Afbud: Dorthe Jørgensen, Maria Kirkegaard Møller, Stefan Iversen, Mark Sedgwick 
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Der udarbejdes et revideret udkast til årsplan, der sender til rådets medlemmer  
til godkendelse. 
 

3. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond  
 
Akademiske råd ved Arts har tidligere udpeget professor Helle Vandkilde som medlem af  
fondens bestyrelse. Helle Vandkilde indtrådte i fondsbestyrelsen i 2014 og er udpeget indtil 
 den 31. maj 2018. 
 
Rådet er anmodet om senest mandag den 14. maj 2018 at udpege eller genudpege et medlem til 
fondens bestyrelse for perioden 1. juni 2018 – 31. maj 2022. 
 
Rådet besluttede at genudpege Helle Vandkilde 

 
Punkter til drøftelse 
 

4. Didaktisk udvikling med særlig henblik på anvendelse af edu-it   
Formanden bød velkommet til Niels Lehmann, der deltog i sagens behandling. Niels Leh-
mann startede med at opridse baggrunden for, at der er udarbejdet en EDU-IT handle-
plan på Arts og hvad den kan bruges til. 
 
Af den nuværende udviklingskontrakt fremgår, at alle fakulteter inden udgangen af 2017 
skal have udarbejdet en handleplan for, hvilke undervisningselementer der kan gentæn-
kes og re-designes ved hjælp af Black Board eller andre relevante teknologier, og hvordan 
fakultetet ønsker at foretage udviklingsarbejdet. 
 
På Arts er ønsket at lave en didaktisk udvikling, der indlejrer en EDU-IT handleplan i et 
mere overordnet didaktisk udviklingsarbejde. Det er baggrunden for, at handleplanen er 
formuleret med udgangspunkt i en identifikation af de udfordringer, som edu-it kan bi-
drage til at løse. På Arts kan der i særdeleshed identificeres fire behov: 

 
• et behov for at etablere mere aktiverende og studenterinddragende undervisningsfor-

mer, 
• et behov for at give mere (og mere forskelligartet) feedback, 
• et behov for at give de studerende ekstra kompetencer (merlæring), der ligger i til-

knytning til fagligheden, og som samtidig overskrider fagligheden, 
• et behov for at give de studerende bedre muligheder for at komme i kontakt med om-

verdenen og at øge samarbejdet med eksterne partnere. 
 

Arts’ handleplan er indrettet med henblik på at bidrage til indløsningen af de identifice-
rede behov. 
 
Fakultetsledelsen har i 2018 afsat en pulje i størrelsesordenen 1 mio. kr. Puljen er øre-
mærket didaktiske aktiviteter og forløb, der involverer konkret udvikling af et eller flere 
kurser til  
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gavn for såvel det faglige udbytte som de studerendes arbejdsmarkedsrettede kompeten-
ceudvikling. Der kan søges til et bredt spektrum af didaktiske udviklingsprojekter, men 
eftersom AU står overfor at skulle gennemføre en større satsning på IT-understøttet un-
dervisning, vil der blive lagt vægt på projekter, der involverer anvendelsen af edu it som et 
centralt element i den didaktiske omformning af kurset eller kurserne til gavn for især den 
studerendes digitale kompetenceudvikling. 
 
Niels Lehmann oplyste, at han havde besøgt alle institutter for at drøfte det videre forløb 
omkring udmøntning af puljer m.m. 
 
Der var en drøftelse af værdien af brug af puljer, ikke mindst set i lyset af, der skal ske be-
sparelser, og at man samtidig skal søge i puljer til undervisningsudvikling. Dekanen 
gjorde opmærksom på, at det er 2 forskellige ting. Arts’s udgifter skal på den lange bane 
tilpasses til et nyt niveau, mens der aktuelt er reserveret ressourcer til at gøre nogle ekstra 
indsatser, som kan være til gavn også fremadrettet. Ideen med puljen er at kunne stille 
mærkbare beløb ret let til rådighed. Dekanen opfordrede til, at man benyttede mulighe-
den for at adressere de faglige muligheder og udfordringer i undervisningsudviklingen, 
som kom frem i diskussionen. 
 
Der var en drøftelse af, hvordan der måles på effekterne af de indsatser, der iværksættes. 
Niels Lehmann redegjorde for, hvordan der i dag allerede måles, og mener ikke, der er 
brug for  at iværksætte flere, nye målinger. 
 
Der blev efterspurgt et katalog med gode ideer, og det vil der komme. Niels Lehmann op-
lyste endelig, at der i drøftelserne med institutterne og de enkelte fagligheder var frem-
kommet et stort antal spændende ideer og projektforslag. 
 

Punkter til orientering 
 

5. Strategiske rammer – orientering fra dekanen  
Dekanen orienterede om hvordan Arts har arbejdet med kravene i den udviklingskon-
trakt, der gjaldt fra 2015 til 2017. Der har været 7 overordnede mål i kontrakten 
1. Bedre kvalitet i uddannelserne 
2. Større relevans og øget gennemsigtighed 
3. Bedre sammenhæng og samarbejde 
4. Styrket internationalisering 
5. Øget social mobilitet – flere talenter i spil (udgået november 2015) 
6. Et forskningsintensivt universitet 
7. Tiltrækning af eksterne forskningsmidler 
Som eksempler på hvad der har været målt på indenfor de enkelet punkter blev nævnt 
udbudte timer, antal der optages på baggrund af en bachelor- eller proff.bach. uddan-
nelse, antal full degree-studerende og forbrug af eksterne midler fra danske kilder. 
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Udover udviklingskontrakten har Arts også afrapporteret i relation til de 2 satsninger, 
som der er givet penge til fra universitetets strategiske midler, nemlig Folkeskolesatsnin-
gen (NCS) og Profiltilpasningen. 
Rådet er bekendt med det forventede indhold i den strategiske rammekontrakt, som er-
statter udviklingskontrakten fra 2018. Dekanen oplyste, at der endnu ikke er en færdig-
forhandlet kontrakt og at disse drøftelser aktuelt pågår.  

 

6. Orientering fra formand og dekan 10.30 – 10.45 
 
- Dekanen orienterede om nyt vedrørende den nationale sprogstrategi. Der etableres et 
nationalt sprogcenter sammen med KU, og i tæt samarbejde med de andre universiteter 
og øvrige aktører på områder. AU får ansvaret for samarbejdet Vest for Storebælt. 
- Formanden orienterede om, at Akademisk Råds seminar forår 2018 ændres til et fyraf-
tensmøde med oplæg med Davis Budtz. Dato meldes ud snarest 
- Dekanen orienterede om forventningerne til resultat for 2017                                                 
- Formanden udtrykte tilfredshed med rekrutteringsnormerne, som de nu er kommet ud.  
- Dekanen orienterede om det forventede regnskab for 2017, der viser et væsentligt over-
skud, sådan som der blev orienteret om på budgetmødet i oktober 2017.  
- Dekanen orienterede om, at der snarest udsendes en henvendelse om ”Demokratisk 
sammenhængskraft” til institutterne. Rådet modtager kopi af henvendelsen. 
- Formanden orienterede om, at formændene for de akademisk råd er indkaldt til møde 
med rektor den 23. februar 2018. Følgende emner er på dagsordenen: 
Udredning vedr. forskningsfrihed (Politiken-undersøgelsen), Information vedr. udpeg-
ning i henhold til bedre rammer for ledelse,. Håndtering af sager i relation til #metoo-be-
vægelsen 
  

7. Næste møde 
 
Næste møde er den 2. maj 2018. Der er fællesmøde med FSU om opfølgning på budget 
2018 (ØR1) fra kl. 12.30 til 13.30 og ordinært møde fra kl. 13.30-16.00 
 
 

8. Eventuelt 
Fra de ph.d. studerendes side blev der  rejst spørgsmål om den politiske aftale om dag-
pengeregler, der kan have betydning for  juniorforskeres mulighed for udlandsophold. 
Dekanen lovede at bringe bekymringen videre til AU. 
 
 

 Punkter til skriftlig orientering 
 

9 A: Tildeling af ph.d.-grader 1. december 2017 til 30. januar 2018 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets 
enstemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 

Navn Titel Institut 
Teresa Østergaard Pe-
dersen 

Eigi Einhamr. – om jernalderens guld-
brakteater og den åbne krop som form i 
norrøn visuel kultur 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 
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Christina Jerne Moments of Rupture. Effectuating, as-
sembling and desiring anti-mafia eco-
nomics 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Kalpana Vijayavara-
than-r 

Teacher Cognition of Grade 8 Teachers 
on Teaching Speaking in English as a 
Foreign Language in The Faroe Islands 
and Its Impact on Teachers’ Pedagogical 
Praxis: Seven Case Studies 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Byron Zachary Rom-
Jensen 

The Scandinavian Legacy: Nordic Poli-
cies as Images and Models in the United 
States 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Katrine Balsgaard Juul On The Verge of A Coastal Culture: Dy-
namic identities in the North Sea areas 
AD 400-700 expressed through gender, 
status and regionality 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Karin Johannesen Rituals of Common Things. The ritual 
and religion of the mixed wetland de-
posits in the Early Iron Age of Southern 
Scandinavia 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Christina Vestergaard Veje og vildveje i samlivsbrud. Om at 
navigere i brud, lovgivning og myndig-
heder, når familierelationer bliver kon-
fliktfyldte 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Cecil Marie Pallesen Ambiguous Belongings. Anxiety and Po-
tentiality among People of Indian Origin 
in Tanzania 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Line Marschner Kirkearkitektur som erkendelsesvej - En 
undersøgelse af moderne kirkebygnin-
gers autonomi belyst gennem arkitek-
terne Johannes og Inger Exners kirke-
bygninger 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Bjarke Skærlund Risa-
ger 

Social Movements in Times of Crises: 
The Production of Space, Place, and 
Subjectivity in Crises of Economy and 
Democracy, 2011–17 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Rikke Dalgaard Hart-
meyer 

Linking the Nodes: A study of mediating 
elements in Node-link Diagram inter-
ventions 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Irene Torres Experiencing the Small Rural School 
Meal in Ecuador: A Health Promoting 
School Perspective 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Rune Müller Kristensen Teachers and Teacher Personality: Sec-
ondary growth curve analyses of effects 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 



 
 

  
  

Side 6/7 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

of teachers’ personality traits and educa-
tion on students’ behavior and self-es-
teem 

Jie Gao The Sino-Danish Center and the Chal-
lenges of Developing Equal Sino-Foreign 
Partnerships in Higher Education 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Helene Falkenberg Skole- og ungdomsliv i overbygnings-
skolens rum og steder -  diffraktive og 
rytmeanalytiske læsninger af skoleliv i 
nye organiseringer af udskolingen 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

1.  
 
9 B: Godkendte normer for rekruttering på AU. 
 
http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/faelles-normer-paa-au-for-rekruttering-af-fastansatte-
forskere/Bilag: 7 normer for fastansættelse af VIP 240118 
 
9 C: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 12. december 2017 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_12-12-
2017.pdf 
 
9 D: Opdateret medlemsliste, Akademisk Råd 1. februar 2018 
Formand Merete Wiberg, DPU  
Dekan Johnny Laursen, Arts 
Videnskabeligt ansatte (VIP) 
Dorthe Jørgensen, IKS  
Niels Nørkjær Johannsen, IKS  
Mark Sedgwick, IKS  
Birgit Eriksson, IKK  
Rikke Toft Nørgaard, CUDiM  
Stefan Iversen, IKK  
Hanne Karina Bruun, IKK  
Hanne Knudsen, DPU  
Eva Gulløv, DPU 
Jette Baagø Klockmann, IKS (Ph.d. stud.) 
Miriam Madsen, DPU (Ph.d. stud.) 
Teknisk-administrativt personale (TAP) 
Henrik Nitschke, DPU 
Marianne Rasmussen, IKK   
Gitte Pappe Ludvigsen, IKS  
Studerende 
Krestina V. Christensen, Artsrådet 
Tobias Fuglsbjerg Aakjær, Artsrådet 
Maria Kirkegaard Møller, Artsrådet  
Anna Marie S. Laulund, Artsrådet 
 

 

http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_12-12-2017.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_12-12-2017.pdf
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_i_Akademisk_Raad_12-12-2017.pdf
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