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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 2. december 2020 Kl. 14.15 – 16.00 1431-021+023 2020-20

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

Afbud KRTH, ALBE deltog fra kl. 15, PBN deltog indtil kl. 14.45 ca. 
Mødeleder ABOON
Gæster Punkt 5-10: Margrethe Vejs-Petersen

Punkt 8: Nanna Garner
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion ABOON orienterede om, at punkt om driftsledelse er udskudt til kom-

mende LEA-møde, og at det blev besluttet at mødet starter kl. 14.15 pga. 
ABOON’s deltagelse ved HSU-møde.

1 Bemærkninger til referat nr. 19 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (drøftelse)

Konklusion Der blev tilføjet to punkter til kommende LEA-møder:
 Analyse af print
 Fremtidens arbejdsplads på et LEA-møde igen efter mini-APV
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA drøftede og koordinerede strategiske projekter, herunder oriente-

rede ABOON om aflevering af materiale til Datatilsynet. 
4 Evaluering af driftsledelsesindsats (drøftelsespunkt)

Konklusion Punktet blev udskudt til kommende LEA-møde
5 Fremtidens arbejdsplads og -liv: Opsamling på drøftelser i en-

hederne om hjemmearbejde (drøftelsespunkt)
Indstilling Det indstilles, at LEA 

 deler erfaringer med hjemmearbejde og tilbagemeldinger fra drøftel-
ser af spilleregler for at arbejde hjemme vs. on campus, og

 drøfter hvad LEA kan lære af disse erfaringer på kort sigt, for at 
komme bedst muligt igennem en tid med COVID-19, og på lang sigt 
med henblik på fremtidens arbejdsplads- og liv.

Konklusion LEA delte erfaringer om hjemmearbejde, og drøftede vision og rammer 
for hjemmearbejde ift. fremtidens arbejdsplads. Herunder:
 At der generelt er forskel på medarbejdernes præferencer ift. ønsket 

om at arbejde hjemme vs. fra campus, og at mange de seneste måne-
der har haft ønske om at arbejde mere fra campus. 

 Der er fordele og ulemper ved at arbejde hjemmefra og arbejde fra 
campus. Og der er en opfattelse af, at hjemmearbejde vil blive mere 
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udbredt efter COVID-19 sammenlignet med inden COVID-19, fordi 
medarbejdere og ledere har erfaret fordele ved også at arbejde hjem-
mefra.

 LEA ønsker en fælles overordnet tilgang til hjemmearbejde som del 
af fremtidens arbejdsplads, hvor der generelt er ønske om, at AU skal 
være en moderne og fleksibel arbejdsplads, der giver mulighed for at 
arbejde fra den lokation, som er mest hensigtsmæssigt ift. at løse op-
gaverne, den enkelte medarbejder og leder, samt for teamet som hel-
hed. Derfor er de lokale drøftelser i enheden og mellem leder og med-
arbejder også afgørende for at finde en hensigtsmæssigt tilgang til 
dette lokalt.

6 Fremtidens arbejdsplads og -liv: Økonomi og IT-udstyr (beslut-
ningspunkt)

Indstilling Det indstilles, at LEA: 
 drøfter anbefalinger/forslag fra arbejdsgruppen omkring basisudstyr, 

funktionstilpasset ekstraudstyr samt levering til og installering på 
hjemmeadresse. 

 beslutter, hvilket udstyr, der som udgangspunkt stilles til rådighed 
for medarbejderne på AU og ved hjemmearbejde.

 drøfter om retningslinjerne omkring basisudstyr til arbejdsplads på 
AU og hjemmearbejdsplads evt. skal udbredes til også at gælde for 
enheder uden for enhedsadministrationen.

 beslutter, at udgifterne til IT-udstyr og inventar til arbejdsplads på 
AU samt hjemmearbejdsplads afholdes af enhedernes eget budget

Konklusion LEA tilsluttede sig overordnet set forslagene vedr. udstyr til arbejdsplad-
sen på AU og hjemmearbejdspladsen og understregede, at forslagene 
kan anvendes vejledende, og at det først og fremmest afhænger af med-
arbejderens behov og enhedens mulighed for at anskaffe udstyret. Der-
for kan der i nogle tilfælde være behov for mere/mindre udstyr og udstyr 
af højere/lavere kvalitet end det foreslåede. LEA havde nogle tekstnære 
bemærkninger til notatet, som NJRA indarbejder i notatet.

Administrationscheferne vil dele forslagene med institutsekretariatsle-
derne til inspiration, hvor det er op til institutterne, hvorvidt de ønsker 
at lade sig inspirere.

LEA besluttede, at udgifterne til IT-udstyr og inventar til arbejdsplads 
på AU samt hjemmearbejdsplads afholdes af enhedernes eget budget.

Forslagene drøftes i lokale arbejdsmiljøudvalg og/eller samarbejdsud-
valg, og ASU/AMU orienteres på kommende møde. 
Konkrete sager 

7 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion ABOON orienterede om håndtering af nye restriktioner for 17 kommu-

ner i hovedstadsområdet, og at der vil blive sendt en mail til alle medar-
bejdere og studerende i dag. 
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Studiechefer og KRTH koordinere ift. planlægning af undervisning og 
eksaminer.

Administrationschefer koordinerer ift. håndtering af smitteopsporing 
over julen. 

Der blev orienteret om, at coronatal for Aarhus Kommune nu er offent-
ligt tilgængelige og kan tilgås via dette link. 

8 Nye ”skal-projekter” i 2021 (beslutningspunkt)
Indstilling Det indstilles, at de nye SKAL-projekter indarbejdes således i masterpla-

nen: 
1. 692 - Opgradering af AUHRA gennemføres ved at tage ressourcer fra 

STADS-forvaltningen. 
2. 838 – Kursusevaluering planlægges til at starte i Q3 2021 og vil tage 

nogle ressourcer fra LMSprojektet. 
3. 839 - Nyt system til udskiftning af Campaign Manager gennemføres 

ved at tage ressourcer fra CRM-området. 
4. 840 - Indberetning af karakterer for adgangskursus til eksamensda-

tabasen løses i projekt 834 - Digitalisering af workflows i stedet for 
nogle af de aftalte POC, fx POC på erhvervsuddannelserne. Dette er 
dog betinget af en redegørelse for nødvendigheden af en digital løs-
ning i 840

Konklusion LEA tilsluttede sig indstillingen om, at de nye ”SKAL”-projekter skal in-
darbejdes i masterplanen og tog orienteringen til efterretning om, hvilke 
projekter det har betydning for.

9 Indkøb for HR-området (meddelelsespunkt)
Indstilling Det indstilles, at LEA tager sagsfremstillingen til efterretning.
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning og fik afklaret nogle enkelte 

spørgsmål:
 Dynamiske indkøb på HR-området kan være relevant ift. HR-ydelser 

som hjælp til undervisning og rekruttering.
 HR vil fortsat hjælpe med at afdække behovet, mens Indkøb vil un-

derstøtte det indkøbstekniske. 
Til meddelelse

10
10A Møde i universitetsledelsen den 25. november samt den 2. de-

cember
Konklusion ABOON orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder, og LEA tog 

orienteringen til efterretning.
10B Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 
10C Eventuelt

Konklusion ALBE og ABOON orienterede fra HSU-mødet og LEA tog orienteringen 
til efterretning. 

https://www.aarhus.dk/corona/daglige-coronatal/
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