
Kære alle.  
 
Her følger status om fremdrift og aktiviteter i arbejdsgrupperne vedr. udarbejdelse af processer på ST med 
fokus på WorkZone.  
 
Aktiviteter i januar: 
- Task force-gruppen afholder forsat faste statusmøder for at sikre koordinering og videndeling på tværs af 
arbejdsgrupperne. I januar er der endvidere fulgt op på foregående møder og sprintdage i december, samt 
udarbejdet struktur og indhold for projektets hjemmeside. På hjemmesiden vil fremgå information omkring 
arbejdsgrupperne, udarbejdede vejledninger, support mv. Hjemmesiden vil blive offentliggjort i løbet af de 
næste par uger og vil løbende blive opdateret med nye processer og vejledninger mv.  
 
- Arbejdsgrupperne: 

- HR-gruppen arbejdede med emnerne aftaler/skemaer samt kursusbeviser på sprintdagen i 
december. Der blev udarbejdet procesbeskrivelser og NAV-sedler (trin-for-trin vejledninger), 
som siden har været i høring på institutterne. Arbejdsgruppen arbejder i øjeblikket videre med 
svar herfra.    
- Økonomi- og fakultetsgruppen afholdte sprintdag omkring forskningssansøgninger i 
samarbejde med FSE i december. Formålet med dagen var at udarbejde en fælles proces 
omkring forskningsansøgninger FRA IDE TIL BEVILLING, samt en implementeringsplan ifm. 
udrulning på fakultetet. Denne proces fortsætter på sprintdagen d. 22. januar, hvor gruppen 
også vil tage hul på emnerne indblik, struktur og navngivning af sager og dokumenter.  

  
Kommende aktiviteter: 
- Styregruppemøde i januar blev aflyst, hvorfor Task force-gruppen i stedet vil præsentere leverancer samt 
forslag til superbruger-gruppe og hjemmeside mv. på styregruppemøde d. 8. februar.  
- HR-gruppen forventer at færdiggøre procesbeskrivelser og NAV-sedler og klargøre implementering. Herefter 
offentliggøres leverancerne på hjemmesiden.  
- Økonomi- og fakultetsgruppen indkalder til et arbejdsgruppemøder ultimo februar, hvor grupperne hver især 
vil udpege nye emner til videre arbejde.    
 
- Task force-gruppen er desuden ved at arrangere en fællesdag d. 20. februar for alle medlemmer i 
arbejdsgrupperne, hvor vi får besøg af bl.a. Anne Storm Ry fra House of Six Sigma, som arbejder med 
organisations og ledelsesfilosofi – Lean og Six Sigma.  
 


