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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 27. januar 2021 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2021-2

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

Afbud
Mødeleder ABOON
Gæster
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

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

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

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion LEA drøftede dagsordener og punkter til kommende møder.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt)
Konklusion Der var ingen bemærkninger til de strategiske projekter.

4 Evaluering af driftsledelsesindsats (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA evaluerede driftsledelsesindsatsen, og drøftede og vurderede føl-

gende:
 Der var generelt stor tilfredshed med kvaliteten i forløbene. De områ-

der, hvor forløbet er udrullet, har oplevet, at det har gjort en betyde-
lig forskel. Driftsledelsesindsatsen er dog ikke udrullet på alle områ-
der endnu. I den forbindelse var der ønske om at få mere skala på, så 
flere ledere hurtigere kan få glæde af dette. Det blev nævnt, at det fx 
kan gøres ved at skrue op for workshops mm. og ned for individuelle 
forløb, så flere ledere introduceres til metoden og kan komme ud og 
afprøve det. Desuden var der ønske om at se en plan for, hvornår det 
udrulles til de resterende områder, og der var ønske om, at det på et 
tidspunkt også skal udrulles på institutadministrationerne. 

 Driftsledelsesindsatsen er et projekt, og der skal derfor tages stilling 
til, hvornår det skal afsluttes som projekt, og hvornår og hvordan 
driftsledelse som disciplin efterfølgende skal i drift. 

5 Enhedsadministrationen i 2025 (drøftelsespunkt)
Konklusion Punktet var lukket

Konkrete sager 
6 Fremtidens arbejdsplads: Fysisk indretning (beslutningspunkt)

Konklusion LEA tilsluttede sig indstillingerne om, at der i de lokale enheder i En-
hedsadministrationen laves mindre eksperimenter og forsøg med in-
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dretning af kontorer og mødelokale til digitale møder og blended-møder 
med inspiration fra arbejdsgruppens oplæg.

LEA drøftede desuden behovet for fælles og mere visionære principper 
for fremtidens arbejdsplads, som drøftet på LEA-møde d. 02/12 2020, 
og som også er adresseret i Direktørens blog.

7 Delstrategi for erhvervssamarbejde og innovation 2021 – 
2025  (beslutningspunk)

Konklusion LEA drøftede LEA’s bemærkninger til delstrategien, som særligt fokuse-
rede på vigtigheden af, at AU på tværs af enheder skal samarbejde om at 
opnå målene, som fremgår af delstrategien.

8 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA orienterede og drøftede status på COVID-19, herunder:

 Vigtigt at vi husker at registrere og afholde ferie, også i en tid med 
corona. 

 Uddannelsesgruppen har indsendt notat til ministeriet, hvori der 
fremgår en vurdering af vigtigheden for at universiteterne også prio-
riteres i en kommende genåbning. Vi står ikke først i køen, men af 
hensyn til forskningen og studerendes trivsel og læring er det vigtigt, 
at vi heller ikke står sidst i køen. 

Til meddelelse
9
9A Opsamling på handleplaner for 2020 til klimastrategien 2025

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. Det grønne guide blev efters-
purgt, og den vil blive sendt til LEA. 

9B Status på indkøb
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 

9C Møde i universitetsledelsen den 20. januar samt den 27. ja-
nuar

Konklusion ABOON orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder og LEA tog 
orienteringen til efterretning. 

9D Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

9E Eventuelt
Konklusion Der var ikke noget til eventuelt.

https://medarbejdere.au.dk/strategi/director/indlaeg/artikel/faelles-principper-for-fremtidens-arbejdsplads-efter-corona/
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