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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

 29.01.20 Kl. 14.00 – 16.00 Rektoratets mødelokale 2020-02 

 

Faste deltagere ABOON, ABJ, ALBE, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ, JWE 

Afbud JWE, SHJ 

Mødeleder ABOON 

Gæster Punkt 4: Kristine Stougaard Thomsen 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Til beslutning 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 1 Bemærkninger til referat nr. 1 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 2 Planlægningshjulet 

Konklusion  Sager til kommende LEA-møder: 

 Systemanskaffelser og cloud-løsninger (PBN) 

 Eksamenstilsyn (KRTH) 

  Til drøftelse 

 3 LEA’s strategiske projekter 

Konklusion  LEA drøftede indledningsvist formålet med drøftelse af strategiske pro-

jekter på LEA samt kriterier for, hvad der skal indgå på tavlen. Herefter 

gennemgik LEA udvalgte strategiske projekter.  

 4 Tavlemøde 

Konklusion  LEA drøftede udvalgte projekter, som der enten var spørgsmål til, eller 

som LEA skal være særlige opmærksomme på. Herunder blev nævnt 

proces omkring Nyt Administrativt System, Netværksprotokol, og der 

blev kvitteret for, at Nedsættelse af IT-gæld er afsluttet. 

 

Desuden drøftede LEA tendenser fra det forgangne år, som viser gode 

tendenser. Det lykkes tilsyneladende at vente med at sætte projekter i 

gang, til der er kapacitet til nye projekter. Det gør, at projekterne afslut-

tes tidligere og drives mere intensivt, og at vi i højere grad undgår pro-

jekter, der kører på halvt blus over en lang periode.  

 5 AC stillingsindplacering (LUKKET) 

Konklusion  Punktet var lukket 

 6 Ledelsessparring (LUKKET) 

Konklusion  Punktet var lukket 

 7 E-rekruttering 

Konklusion  LEA drøftede, hvad LEA kan lære af projektet om E-rekruttering, som 

var inspireret af en agil projektmodel. LEA var enige om, at enheder 
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hvorfra der skal hentes projektmedarbejdere, får besked i god tid. Desu-

den er det vigtigt, at projektdeltagerne bliver introduceret til, hvad de 

går ind til. Her kan et kort kursus i at være projektdeltager måske være 

relevant. 

   Til meddelelse 

 8A Justeret implementeringsplan for nyt planlægningssystem 

Konklusion  KRTH orienterede kort om den justerede implementeringsplan for nyt 

planlægningssystem, i overensstemmelse med sagsfremstillingen. 

Der vil blive kommunikeret om sagen umiddelbart efter behandling i 

universitetsledelsen. 

 8B LEA’s studietur: Status og program 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 8C Møde i UL den 15. januar, den 22. januar samt den 29. januar  

Konklusion  ABOON orienterede kort fra UL 

 8D Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 8E Eventuelt 

Konklusion  Kort orientering om bl.a. temaer på LEA’s strategiseminar, og organise-

ring når systemer udrulles på institutterne. Der var gode erfaringer med, 

at AU IT besøgte og har inddraget administrationscentre tidligt i proces-

sen for at afdække behov.  

 


