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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

 25.03.20 Kl. 14.00 – 16.00 Skype 2020-6 

 

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

Afbud KRTH (kl. 15-16) 

Mødeleder ABOON 

Gæster Punkt 4: Kristine Stougaard Thomsen  

Punkt 5: Steffen Longfors 

Punkt 8: Mette Ploug Bergholt 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Til beslutning/drøftelse 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen 

Konklusion  Dagsordenen blev godkendt. 

 1 Bemærkninger til referat nr. 5 

Konklusion  Referatet blev godkendt. 

Der var en bemærkning til sagen om udrulning af WorkZone, og ABOON 

orienterede om, at der arbejdes på en sagsfremstilling til UL om udrul-

ning af WorkZone. 

 2 Planlægningshjulet 

Konklusion  Sag vedrørende ph.d.-planner blev meldt ind som et punkt, der skal på 

et kommende møde. 

 3 LEA’s strategiske projekter 

Konklusion  Der blev givet en kort orientering fra projektejere om udvalgte strategi-

ske projekter. 

 4 Tavlemøde 

Konklusion  LEA gav en gensidig orientering om udvalgte projekter, og der blev gjort 

opmærksom på, at nogle projekter kan forventes at blive udskudt som 

følge af situationen vedr. coronavirus, da nogle medarbejdere kan have 

svært ved at arbejde hjemmefra pga. fx børnepasning. 

 5 Tilgængelighed af websteder og applikationer 

Konklusion  LEA tiltrådte indstillingerne.  

Der var dog bemærkninger til tidsperspektivet ift. at opnå compliance, 

men enighed om at opgaven skal påbegyndes, og at AU på sigt skal imø-

dekomme lovgivningen. 

Rollefordelingen blev ligeledes drøftet, hvor der var tilslutning til at pla-

cere ansvaret ved systemejerne. I forlængelse heraf blev det understre-

get, at det er vigtigt at kommunikere opgaven til systemejerne.  

 6 Cloud 

Konklusion  LEA tiltrådte indstillingerne. 
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Der var dog ønske om bedre indsigt i de økonomiske konsekvenser, og at 

dette også vil blive tydeligere i sagsfremstillingen til Universitetsledel-

sen. 

 7 Systemanskaffelser 

Konklusion  LEA tiltrådte indstillingerne. 

Forud for dette drøftede LEA processen for retningslinjerne, som er sim-

ple og ikke tidskrævende. Der blev lagt vægt på, at dette er en professio-

nalisering af processen , og at det ikke er en over-bureaukratisering. 

 8 BI-prioriteringer 

Konklusion  LEA tiltrådte indstillingerne. 
På mødet drøftede LEA, hvilke projekter der skal prioriteres inden for de 
timer, der er til rådighed, og LEA fandt frem til, at den afsatte til til pro-
jekt fra HR kan nedjusteres.  
Der blev desuden udtrykt ønsker om et mere tværgående fokus og større 
fokus på forskningsområdet fremover. 

  Til meddelelse 

 9A Udbredelse af Power BI 

Konklusion  LEA drøftede kort balancegang mellem at kaste sig over at anvende Po-

werBI, og at have en systematisk tilgang til at tilrettelægge udrulning 

mm. 

 9B Møde i UL den 18. marts og 25. mart 

Konklusion  SHJ og ABOON orienterede kort fra de seneste universitetsledelsesmø-

der. 

 9C Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder 

Konklusion  - 

 9D Eventuelt 

wKonklusion   - 

 


