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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 5. maj 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-9

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

Afbud SHJ
Mødeleder Arnold Boon
Gæster Punkt 5: Tareq Assam
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte dagsordenen.

1 Bemærkninger til referat nr. 8  (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet. 

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion LEA drøftede punkter til kommende LEA-møder.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Budgetforudsætninger  (meddelelsespunkt) (LUKKET)
Konklusion Punktet var lukket. 

4 Dialogmøder  (drøftelsespunkt) (LUKKET)
Konklusion Punktet var lukket.

Konkrete sager
5 BI-prioriteringer (beslutningspunkt) (LUKKET)

Indstilling Det indstilles, at LEA 
 Beslutter om nogle indsatser skal bortfalde.
 Vedtager en indbyrdes prioritering af de resterende indsatser, som 

ikke bortfalder.
 At den årlige opdatering af datapakker (uddannelse) fremover ikke 

tages med i de løbende prioriteringer, men på forhånd har ressourcer 
allokeret.

Konklusion LEA bakkede op om den prioritering, som ABOON har foretaget.
ABOON bemærkede indledningsvist, at LEA ikke på dette møde skal fo-
retage en prioritering, men komme med input til prioriteringen. Inden 
LEA foretager prioriteringen, er der ønske om et bedre overblik over res-
sourcesituationen.

LEA kom med følgende input til den kommende prioritering: 
 BI-enhedens løbende assistance af medarbejdere, der arbejder med 

PowerBI decentralt, er vigtig. Derfor er det afgørende, at alle BI-en-
hedens ressourcer ikke prioriteres til specifikke projekter. 

 Vigtigt med gennemskuelighed ift. hvornår leverancer leveres.
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 Herudover var der konkrete ønsker om, at der arbejdes videre med 
projekt vedr. ph.d.-området, når analysen er foretaget, og der var øn-
ske om at prioritere studieområdet.

6 Nye hjemmesider til præsentation af medarbejdere (beslut-
ningspunkt)

Indstilling Det indstilles, at:
 LEA beslutter, om afdækning af TAP’ernes behov skal være en del af 

projektets foranalyse, herunder drøfter konsekvenserne af et til/fra-
valg af denne afdækning.

Konklusion LEA besluttede, at hjemmeside til præsentation af medarbejdere skal 
kunne vise VIP’er og TAP’er, og at TAP derfor også skal indgå i foranaly-
sen. 

LEA kom herudover med input til formålet med hjemmesiden, hvor det 
bl.a. blev nævnt, at det er vigtigt, at den ser professionel ud, at bibeskæf-
tigelser vises på hjemmesiden, og at det skal være brugervenligt for me-
darbejdere at opdatere sin profil.
Til meddelelse

7
7A Møde i universitetsledelsen den 28. april samt den 5. maj

Konklusion ABOON orienterede fra seneste Universitetsledelsesmøder, og LEA tog 
orienteringen til efterretning.

7B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 

7C Eventuelt
Konklusion LEA drøftede status på COVID-19, herunder om muligheden for at 

genåbne for 50% af de studerende fra d. 21. maj, og hvordan dette for-
ventes at blive implementeret.

ABOON orienterede om, at ny vicedirektør for Økonomi starter d. 14. 
juni. https://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/ny-vicedirektoer-for-
au-oekonomi-med-erfaring-fra-universitetsverdenen/ 
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