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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

 10. marts 021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-5 

 

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

Afbud  

Mødeleder ABOON 

Gæster Punkt 4: Anders Frølund 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Dagsorden, referat og planlægningshjul 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte dagsordenen. 

 1 Bemærkninger til referat nr. 4 (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet. 

 2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Orientering om at ”Handleplan 2022” er tilføjet til dagsordenen d. 7. 

april.  

  Strategiske/tematiske drøftelser 

 3 Strategiske projekter  (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Opmærksomheden blev rettet mod workshoppen fredag med fokus på 

strategisk drøftelser.  

  Konkrete sager 

 4 Virtuelle konferencer  (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA drøftede ambitionsniveau, investeringsbehov og rollefordeling ift. 

virtuelle konferencer og besluttede følgende: 

 LEA bakkede op om, at AU skal være gode til at arrangere virtuelle 

konferencer og et hybrid format, og bakkede op om en professionali-

sering af området. 

 Der er en stejl læringskurve nu på det virtuelle format, og der er i sti-

gende grad kompetencer lokalt til at håndtere det virtuelle format. 

Der var ønske om at se tiden an ift. at vurdere, hvorvidt/i hvilken 

grad der er behov for at finde finansiering til området. Først er der 

ønske om at vurdere, om man ved omprioritering fra det fysiske til 

det virtuelle format, og ved opbygning af kompetencer i organisatio-

nen, kan sikre, at der er den rette understøttelse af dette område på 

AU. 

 Der var ønske om en præcisering af rollefordeling ift., hvem der kan 

hjælpe med hvad i planlægning af en virtuel konference, samt hvem 

der kan yde support til Zoom, når det anvendes til større møder og 

arrangementer.  

 5 Stillingsindplacering (LUKKET),  (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Punktet var lukket 
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 6 Status Covid-19 (drøftelsespunkt) 

Konklusion  LEA drøftede status på COVID-19 og herunder udmelding om undervis-

ning og eksaminer for resten af dette semester, samt håndtering af test 

ifm. en fremtidig genåbning. 

 7 Procesplan for budget (meddelelsespunkt) 

Konklusion  Punktet var lukket 

 8 Fremtidens arbejdsform- og liv i ENH efter Corona: Den  

videre proces (meddelelsespunkt) 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning.  

  Til meddelelse 

 9  

 9A ASU-møde den 11. marts 2021 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 9B Møde i universitetsledelsen den 9. marts 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning.  

 9C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 

Noter  - 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 9D Eventuelt 

Konklusion  Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 

 


