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Til høringsparterne: 

 Fakulteterne og herigennem: 
- Institutterne 
- FSU 
- Fakulteternes diversitets- og ligestillingsudvalg 

 Akademiske råd 

 HSU 

 LEA og herigennem 
- Vicedirektørområderne 
- De administrative centre 
- ASU 

 

Høring af udkast til ”Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 

2020-2021” 

Udkast til ”Handleplan for diversitet og ligestilling på AU 2020-2021” sendes hermed i 

høring hos universitetets medarbejdere. Udkastet er udarbejdet af Aarhus Universitets 

tværgående Diversitets- og Ligestillingsudvalg og har tillige være behandlet i universi-

tetsledelsen. Handleplanen vil, når den er endeligt godkendt i universitetsledelsen, er-

statte ”Handleplan for flere kvinder i forskning 2016-2020”. 

 

Høringsprocessen 

Hver høringspart fremsender et høringssvar til rektor@au.dk.  

 

Fakultetsledelserne koordinerer høringsprocessen på fakulteterne og varetager inddra-

gelsen af: 
- Institutterne 
- FSU’erne  
- Fakultetets diversitets- og ligestillingsudvalg 

 

Hvert fakultet laver på baggrund af inddragelsen ét overordnet høringssvar. 

 Eventuelle høringssvar fra institutterne, FSU’erne og fakulteternes Diversitets- og Lige-

stillingsudvalg vedlægges som bilag. 

 

LEA koordinerer høringsprocessen i enhedsadministrationen og varetager inddragelsen 

af: 

- Vicedirektørområderne 
- De administrative centre 
- ASU 

 

LEA laver på baggrund af inddragelsen ét overordnet høringssvar. 

 Eventuelle høringssvar fra vicedirektørområderne, de administrative centre og ASU 

vedlægges som bilag. 

 

Deadline for høringen er fredag den 26. juni kl. 12.00.  
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Det vedlagte høringsmateriale samt information om den videre proces kan findes på 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/diversitet/handleplan/ 

 

Høringssvar fra høringspartnerne vil også blive gjort tilgængelige her med mindre det 

angives i høringsbrevet, at man ikke ønsker dette.  

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent, Inge Liengaard, Universitetsledel-

sens Stab: inli@au.dk. 

 

Jeg ser frem til at modtage jeres høringssvar og til det videre arbejde med handleplanen. 

 

På vegne af universitetsledelsen 

 

Med venlig hilsen 

Brian Bech Nielsen 

Rektor 

 

https://medarbejdere.au.dk/strategi/diversitet/handleplan/

