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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

 8. september 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Frandsensalen 2021-16 

 

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

Afbud  

Mødeleder Arnold Boon 

Gæster  

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Dagsorden, referat og planlægningshjul 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte dagsordenen.  

 1 Bemærkninger til referat nr. 15  (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet. 

 2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Opsamling på drøftelser om distancearbejde skal dagsordensættes, så 

alle ved hvornår der samles op på de lokale eksperimenter og drøftelser. 

Der skal være tid til at samle op på de lokale eksperimenter, inden der 

samles op på drøftelserne lokalt. 

JWE tilføjede punkt om ”personlige hjemmesider” den 6. oktober. Det 

drejer sig om at finde en erstatning for PURE, hvor LEA kan komme 

med input til, hvad der skal fremgå af sider, hvor administrative medar-

bejdere præsenteres. 

  Strategiske/tematiske drøftelser 

 3 Fremtidsbillede for administrationen: Opsamling på dialoger 

(drøftelsespunkt) 

Konklusion  LEA samlede op på dialoger med funktionschefer og institutsekretariats-

ledere om fremtidsbilledet, drøftede tilgangen til fremtidsbilledet, LEA’s 

rolle samt den videre proces:  

 Der var opbakning til en tilgang til fremtidsbilledet, hvor fremtidsbil-

ledet primært er retningssættende for vores aktiviteter, beslutninger 

og prioriter og dermed skal tegne et fælles billede for, hvor vi er på 

vej hen, frem for at fremtidsbilledet skal give anledning til en porte-

følje af projekter og aktiviteter. 

 Dialogerne med funktionschefer og institutsekretariatsledere har væ-

ret konstruktive, og hvor der generelt var opbakning til den retning, 

der tegnes med fremtidsbilledet. Flere steder er der allerede fokus på 

nogle af de elementer, der fremgår af fremtidsbilledet, og der var op-

bakning til, at det er væsentlige temaer at have fokus på.  

 I dialogerne var der variation imellem, hvor ambitiøst fremtidsbille-

det vurderes at være. Nogle oplevede det som meget ambitiøst og 
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vanskeligt at opnå. Andre vurderer, at det med fordel kunne være 

mere ambitiøst, da vi i dag er meget langt.  

 I dialogerne blev både fremhævet eksempler på, at vi allerede prakti-

serer det, vi ønsker at opnå med fremtidsbilledet, og der blev frem-

hævet eksempler som viser, at der er en del at arbejde med og for-

bedre for at opnå det ønskede fremtidsbillede.  

 Der var enkelte tekstnære bemærkninger til fremtidsbilledet, som 

sendes til Pernille Bak.  

 Der var opbakning til den videre proces, hvor dog LSU skal inddrages 

tidligere i processen. Der udsendes en justeret procesplan til LEA.  

  Konkrete sager 

 4 Strategisk rammekontrakt mellem UFM og AU 2022 –2025 

(beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA drøftede sit høringssvar til udkast til den strategiske rammekon-

trakt, herunder følgende: 

 Der fremgår enkelte indikatorer, som skal opgøres med manuel op-

tælling. Det er ressourcekrævende.   

 Nogle indikatorer har fokus på outcome frem for output, og er påvir-

kelig over for eksterne forhold, som vi ikke kan styre. 

 Mål 1 omhandler ”hjemtag” af eksterne midler, mens indikatorerne 

går på ”forbrug” af eksterne midler.  

Pernille Bak skriver på baggrund af drøftelsen et udkast til LEA’s hø-

ringssvar, som sendes til LEA og dernæst til rektor.  

 5 Kommissorium: Arbejdsgruppe for opdateret rejsepolitik på 

AU (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA drøftede sagen og tilsluttede sig kommissoriet til en arbejdsgruppe 

for opdatering af universitetets rejsepolitik med følgende input: 

 Der blev rejst forslag om, at der også deltager en medarbejder fra 

Indkøb, som har indsigt i indkøb ift. rejser, og herunder også hvad 

markedet kan levere. 

 Der var forslag om at skitsere processen efter godkendelse af rejsepo-

litikken. Denne del af processen er meget vigtig, da det kræver imple-

mentering af rejsepolitikken, førend den kan gøre en reel forskel for 

adfærden. 

  Til meddelelse 

 6  

 6A Nyt format for direktørens kommunikation 

Konklusion  ABOON beskrev kort formatet, og LEA kom med input og nævnte op-

mærksomhedspunkter ift. et nyt format for direktørens kommunikation, 

herunder: 

 Det er et godt medie, godt med variation i kommunikationen og det 

imødekommer ønske om at høre direkte fra direktøren. 
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 Der var dog bekymring for ressourceforbruget ifm. dette format, sær-

ligt hvis gives mulighed for at stille spørgsmål i chatten, som der skal 

følges op på.  

 Der var bekymring for kadencen, da det kan blive til mange møder, 

hvis ledere på alle niveauer skal samle medarbejdere 4-6 gange om 

året. 

 I forlængelse af ovenstående var der forslag om at afholde møder lej-

lighedsvis, når det giver mening ift. et givet tema, samt at give mulig-

hed for, at medarbejdere kan indsende ønsker til, hvad direktøren 

kommer omkring ift. det valgte tema forud for mødet, frem for at der 

stilles spørgsmål i chatten.  

 Der var forslag om at bruge Teams frem for Zoom, hvor der ikke er 

behov for at købe licens.  

 6B Møde i universitetsledelsen den 1. september samt den 8. sep-

tember  

Konklusion  ABOON og SHJ orienterede fra seneste Universitetsledelsesmøder. 

 6B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 6C Eventuelt 

Konklusion  Følgende spørgsmål blev rejst under Eventuelt: 

 Som følge af at der fra den 11. september ikke længere er særlige ret-

ningslinjer for afholdelse af sociale arrangementer og der dermed 

ikke længere er særlige retningslinjer for studenterforeningers arran-

gementer, vurderes der ikke længere at være behov for, at tekniske 

chefer godkender studenterforeningers arrangementer. LEA bakkede 

op om, at tekniske chefer ikke længere skal godkende studenterfor-

eningers arrangementer. 

 Der blev rejst spørgsmål relateret til, at det nu er underviseres ansvar 

at sørge for, at studerende tørre borde af efter undervisning. Arnold 

Boon vil følge op på dette spørgsmål.  

 Som nævnt på seneste LEA-møde afholdes der ikke en samlet julefro-

kost for Enhedsadministrationen, men julefrokoster kan afholdes lo-

kalt. I forlængelse af det var der kommet spørgsmål til budgettet. Da 

LEA gik over tid for mødet, vil der blive fulgt op på dette spørgsmål 

pr. mail til LEA-medlemmer.  

 


