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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 26. august 2020 Kl. 14.00 – 16.00 Via Zoom 2020-14

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

Afbud
Mødeleder ABOON
Gæster
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion Ingen bemærkninger

1 Bemærkninger til referat nr. 13 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet (drøftelse)

Konklusion LEA besluttede at udvide mødet d. 23/9 til kl. 18 + sætte meddelelses-
punkt om overenskomst 2021 på kommende LEA-møde. 
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter
Konklusion LEA drøftede projekter, hvor der var behov for at koordinere. Herunder 

LMS og Kopernikus.
4 Digitaliseringsprojekter

Konklusion LEA drøftede projekter, hvor der var behov for koordinering, herunder 
MoveOn.

5 Temadrøftelse: Læring fra nedlukning og genåbning pga. 
COVID-19 ift. fremtidens arbejdsliv og –form

Konklusion LEA drøftede læring fra nedlukning og genåbning, hvor der var særligt 
fokus på fleksibilitet, hjemmearbejde, virtuelle møder og distancele-
delse.
For at arbejde videre med dette tema aftalte LEA følgende: Drøfte det i 
enhederne, at en lille gruppe fra LEA arbejder videre med temaet, og at 
der afholdes et temamøde for ledere med fokus på distanceledelse.

6 Forslag til reduktion på fælles udgifter (LUKKET), (beslutnings-
punkt)

Konklusion Punktet var lukket
7 Status på corona-situationen (drøftelsespunkt)

Konklusion LEA drøftede status på COVID-19 på AU, herunder: 
 En status fra studiestarten på fakulteterne, hvor tutorer og medarbej-

dere har gjort en stor indsats for, at studiestarten er blevet vellykket.
 Status på planlægning af undervisning og eksamen, samt digital un-

derstøttelse af undervsining.
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 Drøftelse af udkast til retningslinjer for studenterforeningers arran-
gementer.  

Til meddelelse
8
8A Universitetsledelsens mødestruktur

Konklusion SHJ orienterede om en ny struktur for Universitetsledelsens møder, 
hvor der hver fredag p.t. er beredskabsmøde, hver onsdag ordinært Uni-
versitetsledelsesmøde, dog med undtagelse af den ene gang i kvartalet, 
hvor der er campus-styregruppemøde.

8B Møde i universitetsledelsen den 19. august samt  
 den 26. august

Konklusion Kort orientering fra seneste Universitetsledelsesmøder.
8C Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder/er-

hvervsudvalgsmøder
Konklusion Ingen bemærkninger

8D Eventuelt
Konklusion Ingen bemærkninger
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