
Kære alle 
Her følger status om fremdrift og aktiviteter i WorkZone-samarbejdet på ST. 
 
Et knaldgodt tilbud 
STs Task Force kommer gerne på institutbesøg og tilbyder både teknisk support og hjælp til 
processer. MBG og MATH har allerede haft besøg, og BIOS har booket besøg primo juni. Skriv til WZ-
postkasse og book jeres besøg. 
 
Aktiviteter i april og maj 

- Økonomigruppen og Fakultetsgruppen evaluerer den nye proces for journalisering af 
forskningsansøgninger 

- Fakultetsgruppen arbejder med kommunikation mellem institutter og fakultetssekretariat. 
Hovedfokus er pt på journalisering af indstillinger 

- HR-arbejdsgruppen har færdiggjort processen for journalisering af ferieaftaler 
- Vores Task Force afholder workshop den 17. maj, hvor man kan komme og se de fælles 

processer i WorkZone, og hvor man kan tage sine egne arbejdsopgaver med og få hjælp til 
dem 
 

Kommende aktiviteter 
- Hvert institut har nu en WorkZone-ambassadør, og disse vil blive klædt på til opgaven af 

vores Task Force. Alle ambassadører er indbudt til opstartsmøder, som bliver afholdt den 18. 
og 20. juni 

- Vores Task Force tilbyder yderligere to workshops den 17. juni og 21. juni, hvor man kan 
komme og se de fælles processer i WorkZone, og hvor man kan tage sine egne 
arbejdsopgaver med og få hjælp til dem 

- Fakultetsgruppen planlægger at arbejde videre med kommunikationen mellem institutter og 
fakultetssekretariat med særligt fokus på indstillinger og høringer 

- Processen for journalisering af forskningsansøgninger sættes i gang på de resterende 
institutter 

- Økonomiarbejdsgruppen vil arbejde med emnet fortrolighedserklæringer og 
samarbejdsaftaler i august 
 

Vigtigt nyt: Adgange og aftaler i WorkZone 
Vi har fået en ny sagsgruppe til at journalisere adgange og aftaler i WorkZone. Sagsgruppen hedder 
22493 ST-HR Adgang og aftaler, og det skal bruges fremadrettet i stedet for 22490 ST-HR Andet. Det 
er rettet i vejledningerne på hjemmesiden. Sager oprettet i den tidligere gruppe bliver flyttet af STs 
Task Force. 
 
Referat fra styregruppemøde 
Referatet fra styregruppemøde i april kan læses i WorkZone (klik på Vis). 
Link: D-2722087, Referat 4. styregruppemøde 8.. april 2019, 29-04-2019 
https://workzone.uni.au.dk/app/client/?frame3=showDetail.asp%3Fregister%3Drecord%26systemk
ey%3D2722087&ts=1558439047446&p=scanjourlink  (Vishttps://workzone.uni.au.dk/app/client/sho
wdocument.asp?errTemplate=errorDescription.txt&systemkey=2722087) 
 
Mere info 
Hvis du har medarbejdere, der gerne vil deltage i en af arbejdsgrupperne og få indflydelse på, 
hvordan vi skal arbejde i WorkZone, så kontakt Malene Elmkvist Jacobsen (mej@au.dk). Deltagelse 
kræver ikke WorkZone-kendskab! 
Læs mere på STs WorkZone-side eller send spørgsmål og ønsker til vores WZ-postkasse. 
Og send endelig denne mail videre, hvis du kender nogen, der kunne have interesse for det! 
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De bedste hilsner fra STs Task Force 
 


