
LSU(sær)møde 23. januar 2018 

 
A. Drøfte 

 
A1. 2017-plan 

 23/1 uddele/drøfte/fintune, var næsten færdig på sidste LSUmøde 
 25/1 afdelingsmøde 
 BBN til orientering 

 
A2. 2018-plan 

 
1. Procesplan 

 23/1 KJ-udkast (se nedenfor), drøftes. Derefter ajourføring og opsætning i koncept for 
2017, altså med følgende opdeling 

 tværgående opgaver 
 relationer 
 faglig udvikling og fagligt/socialt samarbejde 
 uventede opgaver, der eventuelt dukker op i løbet af 2018 

 26/1 afdelingsmøde 
 frem til 8/2 vende i grupper 
 8/2 LSU(sær)møde mhp færdiggørelse 
 uge 7 ABo har ønsket fra LEA, BBN skal se 
 efter ¼ drøfte med SHJ 
 inden sommer midtvejsstatus 

 
2. Vigtigste tværgående opgaver 

 
Bestyrelse 

 rammekontrakt 
 strategiske satsninger 
 Campus2.0 
 håndtering af regeringens “bedre rammer for ledelse” i form af udarbejdelse af ny model for 

udpegning til eksterne bestyrelsesposter 

 
Uddannelse 

 institutionsakkreditering 
 EDU-IT 

 
Forskning 

 “fyrtårne” 

 
Dataforordning 

 komme i mål til deadline incl. etablering af internt system 
Håndtere diverse komplicerede juraopgaver i overgangsperiode 

 mens der ventes på ny chefjurist 
 mens Data Protection Officer indkøres 

 
Stakeholders/outreach 

 etablere model og begynde at udfolde/handle 



 
Erhverv (US/ES) 

 rammekontrakter med store virksomheder 
 aftaler med kommuner 
 hjemmeside mm (synlighed, tilgængelighed….) 

 
Events 

 ledelsescenter 
 Folkemøde 
 årsfest/90 år 

 
3. Kompetenceudvikling 

 
Fortsat teamwork 

 
Kompetencefond, bevilget (udover individuelle) 

 sagsfremstillinger 

 
Kompetencefond, afslag 
                          - stakeholder, som erstatning: oplæg fra Anker Brink Lund 
                          - effektive sekretærer, som erstatning: AU’s interne kursus 
                          - strategi, som erstatning: forhandling indledes med BSS om pris 
                          - powerpoint, som erstatning: kører uden tilskud 

 
Andet fra Sandbjergseminar (JBJ?) 

 
Andet 

 business-case 
 BI-enhed, bedre data 
 “god forvaltning” 

 
4. Organisering 

 ny stabschef ¼ 
 udskillelse af Erhvervsstab 
 pt opslag af 

 chefjurist 
 uddannelsesmedarbejder 

- efter ¼ stillingtagen til midlertidige ansættelser mv 

 
B. Orientering 

 
Teamoversigt 

 uddeles 
 videre til gruppemøder incl evt endelig finpudsning inden 1/2 

 
Årsplan for HSU mm, uddeles 

 
C. Erindring 

 



Ny LSU/LAMU-udpegning med virkning fra 1/3 
 medarbejdersiden skal huske på at udpege 

 BiS = valgt uden kamp til LAMU 
 JBJ = selvskrevet som AC/TR 
 sidste plads!? 

 
D. Næste aftalte møde 

 20/2 (derudover (sær)møde 8/2) 
 


