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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 19. maj 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-10

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

Afbud
Mødeleder Arnold Boon
Gæster Punkt 3: Steffen Longfors
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

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

1 Bemærkninger til referat nr. 9  (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte dagsordenen uden referatet. 

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion Der var ingen bemærkninger til planlægningshjulet.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Digitaliseringsprojekter  (meddelelsespunkt)
Konklusion LEA orienterede gensidigt og drøftede projekter, der er nye, afsluttede 

eller som kræver koordinering, herunder:
 At integrationsressourcer til Integration til AU Timeløn pt. udlånes til 

LMS-projektet. Det har betydning på institutterne. Det forventes, at 
integrationsressourcerne snart kommer tilbage til projektet.

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

5 Regler for distancearbejde (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA drøftede udkastet til den justerede version af regler vedrørende di-

stancearbejde og konkluderede følgende:
 Med de nuværende erfaringer fra nedlukningen var vurderingen at 

udkastet er for defensivt og sender et uhensigtsmæssigt signal til me-
darbejderne. Desuden var der ønske om en præcisering ift. arbejds-
miljøreglerne på kontoret på distancen.

 Der var opbakning til at formulere overordnede principper for bl.a. 
distancearbejde, men ønske om at indsamle flere erfaringer, inden de 
formuleres.

 Det blev besluttet, at der skal indsamles erfaringer frem til og med 
september, så der også er mulighed for at indsamle erfaringer i nogle 
måneder, hvor rammerne for arbejdet er mere normaliseret, og alle 
har mulighed for at møde ind på campus. Der vil blive samlet op på 
erfaringerne primo oktober. 

Konkrete sager
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6 Medarbejder til diversitets- og ligestillingsudvalget (beslut-
ningspunkt)

Indstilling Det indstilles, at LEA udpeger en medarbejder fra Enhedsadministratio-
nen som medlem til AU’s Diversitets- og ligestillingsudvalg.

Konklusion LEA udpegede Søren Dam til AU’s Diversitets- og ligestillingsudvalg.
7 COVID-19 (drøftelsespunkt)

Konklusion LEA drøftede status på genåbningen på AU, herunder muligheden for at 
give alle studerende og 20 pct. af de hjemsendte medarbejder adgang til 
campus fra d. 21. maj. 
Til meddelelse

8
8A Organisationsdiagrammer

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning og bemærkede følgende:
 SHJ bekræftede, at der også vil komme en engelsk version.
 Fristen i år d. 1. juni skal fremrykkes. 
 Ønske om at administrationscentrenes ophæng til fakulteterne frem-

går i organisationsdiagrammet.
 Erhverv og Innovation ser ud til at have status af et fakultet, hvilket 

er uhensigtsmæssigt. 
8B Møde i universitetsledelsen den 12.  maj samt den 19. maj

Konklusion LEA tog orienteringen fra seneste Universitetsledelsesmøder til efterret-
ning.

8C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

8D Eventuelt
Konklusion Der var ingen bemærkninger under Eventuelt.
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