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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 16. juni  2021 Kl. 14.00 – 15.00 Via Teams 2021-12

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

Afbud SHJ
Mødeleder ABOON
Gæster
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion LEA bød Morten Winterberg, ny vicedirektør for AU Økonomi, velkom-

men til LEA-kredsen.
1 Bemærkninger til referat fra møde nr. 11 (beslutningspunkt)

Konklusion LEA godkendte referatet.
2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion Der blev spurgt ind til punkt om masterplan for digitaliseringsprojekter 
på kommende LEA-møde: Formålet med punktet er at skabe overblik 
over ressourcer og projekter. 

Der blev gjort opmærksom på, at påvirkningsoverblik vedr. digitalise-
ringsstrategien er på dagsordenen d. 11. august. Punktet er blevet flyttet 
fra juni til august.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Fremtidsbillede 2025 (beslutningspunkt)
Indstilling Universitetsdirektøren indstiller, at LEA

 tager justeringerne af fremtidsbilledet til efterretninger, herunder il-
lustrationen af fremtidsbilledet og justeringerne af beskrivelse af 
sammenhængende administration, og kommer med eventuelle be-
mærkninger (bilag 1 og bilag 2: slide 4).

 beslutter, hvilke aktiviteter der skal igangsættes nu, og herunder 
eventuelt også hvilke aktiviteter, der er ønske om at sætte i gang på 
længere sigt, og om der er aktiviteter, som der ikke er ønske om at gå 
videre med (bilag 3).

 tager orienteringen om det videre forløb til efterretning og eventuelt 
kommer med input og bemærkninger (bilag 4).

Konklusion Punktet var lukket.
Konkrete sager 

4 Ergonomiambassadører (drøftelsespunkt)
Indstilling Det indstilles, at LEA drøfter AAMU’s forslag om uddannelse af ergono-

miambassadører i ENH mhp. 
a) Beslutning om ordningen skal indføres i ENH som et forsøg i 2 år. 
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b) Fremhævelse af særlige opmærksomhedspunkter, f.eks. ifm. imple-
mentering, hvis det besluttes, at forsøgsordningen skal igangsættes.

Konklusion LEA bakkede op om fokus på ergonomi, drøftede forslaget fremsat af 
AAMU og besluttede ikke at bakke op om ordningen, da det ikke vurde-
res at være den mest hensigtsmæssige måde at understøtte god ergo-
nomi. Der er derimod gode erfaringer med årligt besøg af en ekstern, 
professionel konsulent kombineret med fx ugentlige elastikøvelser. På 
AU’s hjemmeside er vejledninger til ergonomiøvelser, som evt. kan ud-
vikles med videosekvenser. Besøg af en professionel konsulent kombine-
ret med øvelser vurderes at være en mere professionel og effektiv til-
gang.

5 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA orienterede gensidigt og koordinerede ift. genåbning, herunder:

 AU har modtaget præciseringer ift. sociale arrangementer, som opda-
teres på AU’s corona-site. 

 Orientering om, at der pågår koordinering ift. håndtering af studi-
estart. 

 Der er en oplevelse blandt medarbejdere og leder om, at den gradvise 
genåbning håndteres godt og hensigtsmæssigt. I forlængelse af dette 
drøftede LEA, hvordan det bedst understøttes, at der fortsat er fokus 
på at indrette arbejdet efter, hvordan vi på bedste vis løser kerneop-
gaverne. 

Til meddelelse
6
6A Møde i universitetsledelsen den 9. juni samt den 16. juni

Konklusion ABOON orienterede fra dagens campusstyregruppemøde.
6B Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 
6C Eventuelt

Konklusion Ingen bemærkninger. 
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