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1. Godkendelse af dagordenen 

Dagsorden godkendt 
 

2. Ansøgning til statens kompetencefond om digitalisering 
Dekanen fremlagde baggrunden for ønsket om et kompetencetilbud til for-
skere. Det drejer sig bl.a. om en rettidig omhu ift. at få udnyttet de digitale 
værktøjers muligheder for forskningen. Dertil ønskes et bredere kendskab til 
de eksisterende værktøjer. Dekanen præciserede, at en digital faglighed ikke 
er obligatorisk, men kan være relevant for mange fagligheder, og at initiativet 
udsprang af et ønske om at ruste faglighederne, der hvor det var tilfældet.  
Dekanen opfordrede til drøftelse af emnet og af den fremsendte ansøgning til 
Statens Kompetencefond samt budget. 
 
Niels Lehmann supplerede, at arbejdet med ansøgningen hviler på et arbejde, 
der allerede er gjort i regi af Digital Arts Initiative. 
 
Per Stounbjerg tilsluttede sig princippet om frivillighed, og istemte på den 
baggrund, at det er vigtigt at drøfte digital infrastruktur. Ift. kommunikatio-
nen om projektet påpegede Per vigtigheden af, at den bredes ud i forhold til 
afdelingerne, der skal have mulighed for at byde ind ift. behovene.  
 
Marie Vejrup Nielsen henledte en opmærksomhed på ’datadøden’ – dvs. når 
en medarbejder går på pension, går data tabt, fordi den ikke er publiceret el-
ler digitaliseret/lagt i en database. Dette aspekt bør indgå i drøftelserne. 
 
Ole Jensen spurgte ind til forventningerne til den administrative support-
gruppe. Han sagde, at AU IT, Arts IT og AUL umiddelbart er positive, men 
har behov for en præcisering af deres rolle og omfanget af den. 
 
Der blev aftalt, at Niels Lehmann indkalder til et møde med en medarbejder 
fra hvert af de respektive områder. 
 

Møde: Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14.45-15.00 
Sted: Aarhus, 1431 021 /Emdrup: D347 
Emne: Ekstra møde i Fakultetets Samarbejdsudvalg, Arts 
 
Medlemmer: Johnny Laursen (formand), Claus Holm, Arne Kjær, Jytte Ringtved, 
Per Stounbjerg, Ole Jensen, Marie Vejrup Nielsen (næstformand), Anne Møldrup 
Overballe, Else Thousig, Camilla Skovbjerg Paldam, Ivy Kirkelund, Mette Greve 
 
Gæster: Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, HR-partnerchef Steen Weisner, Pro-
dekan Niels Lehmann, HR-partner Karina Krogsdal-Wogensen (referent) 
 
Afbud: Institutleder Bjarke Paarup, Stacey Marie Cozart 
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Claus Holm tilføjede, at pilotprojektet bør indeholde en forpligtigelse på en 
drøftelse af, hvad der er værd at udbrede på Arts som helhed, når pilotprojek-
tet når sin ende. 
 
Dekanen var enig i, at der kunne være vigtige perspektiver for fakultetet i pi-
lotprojektet, men fandt også, at det kan være meget fagspecifikt, hvordan di-
gitaliseringens muligheder ønskes udnyttet inden for de enkelte fagligheder. 
 
Dekanen takkede for drøftelsen af ansøgning og budget og for tilslutningen til 
at gå videre med projektet. 
 
 

3. Eventuelt  
Der var ingen emner til eventuelt. 
 
Dekanen takkede for et godt møde. 


