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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
15. april  2020 Kl. 14.00 – 16.00 Via Skype 2020-7 

 
Faste deltagere ABOON,  ABJ, ALBE, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ, JWE 
Afbud  
Mødeleder ABOON 
Gæster Pkt. 4: Kristine Stougård Thomsen 

Pkt. 5: Michael Winther 
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Til beslutning 
 0 Bemærkninger til  dagsordenen 
Konklusion  Der var en ændring af dagsordenen.  

• Strategiske projekter blev ikke drøftet på dette møde, for at få tid til 
drøftelse af corona-situationen. Noter fra drøftelse af corona-situatio-
nen fremgår under Eventuelt. 

 1 Bemærkninger til referat nr. 6 
Konklusion  Ingen bemærkninger til referatet, og LEA godkendte referatet.  
 2 Planlægningshjulet 
Konklusion  Besøg fra DPO på kommende LEA-møde: 

• Eventuelle ønsker til temaer sendes til ABOON. 
 
JWE tilføjede et punkt om udkast til projektbeskrivelse for PhD Planner 
på LEA-mødet d. 13. maj. 

 3 LEA’s strategiske projekter (punkt udskudt) 
Konklusion  Punktet blev ikke drøftet på mødet. 
 4 Digitaliseringsstrategiens påvirkning af adm.centre og insti-

tutter 
Konklusion  LEA tilsluttede sig indstillingerne. 

 
På mødet blev detaljeringsniveauet og afgrænsningen for værktøjet drøf-
tet, hvor der var usikkerhed omkring, hvad der vil være et passende ni-
veau. Der var tilslutning til at afprøve den foreslåede model, som der øn-
skes en evaluering af, når det har været i drift.  
 
Data forventes at være indsamlet inden sommerferien, og værktøjet for-
ventes at være klar i august.  

 5 PhD Planner 
Konklusion  LEA godkendte den foreslåede visionsarkitektur, tog hul på governance-

diskussionen og tog orienteringen om tidsplan og økonomi til efterret-
ning. 
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LEA havde en drøftelse af fordele og ulemper ved at gå over til standard-
systemer. Der var opbakning til, at det er den retning vi skal i, og der var 
et opmærksomhedspunkt ift. brugeroplevelsen ved at anvende standard-
systemer. 
 
JWE orienterede om, at projektbeskrivelse med tidsplan og økonomi 
forventes at komme på LEA-mødet d. 13. maj. 

 6  Samling af eksamenstilsyn 
Konklusion  LEA godkendte, at eksamenstilsynene sammenlægges således, at AU 

fremover har ét fælles eksamenstilsyn. 
 
LEA drøftede de økonomiske konsekvenser af sammenlægningen og op-
fordrede til justering af tabel 2, så det bliver mere tydeligt, hvad den vi-
ser, og at begrundelsen, for hvad omfordelingen mellem fakulteterne 
skyldes, kommer til at fremstå mere klart. Det blev forklaret, at den øko-
nomiske omfordeling skyldes, at Nat/Tek har afholdt udgifter selv, som 
på andre områder afholdes af fællesmidler. Det vil fremover blive udlig-
net, så det er ensartet på tværs af fakulteterne. 
 
Sagen vil blive forelagt Universitetsledelsen d. 29/4 2020. 

  Til drøftelse 
 7 Data Management og Open Science 
Konklusion  ABOON gav en præsentation af temaet, Data Management og Open Ac-

cess, med udgangspunkt i en PowerPoint-præsentation. LEA drøftede 
efterfølgende temaet. 
 
Der er et stigende pres fra fonde om bevillingsmodtageres håndtering af 
data og datatilgængelighed. Der er en oplevelse af, at der på nuværende 
tidspunkt ikke er tilstrækkelig med ressourcer i AU’s administration til 
at understøtte forskerne i dette. Der er afsat et ½ årsværk til at udar-
bejde en kortlægning af, hvad status er, og så skal der efterfølgende ta-
ges stilling til, om AU skal opruste på området. Dette for at understøtte 
forskerne og undgå, at forskere bruger mere tid end højst nødvendigt på 
de administrative aspekter ved en retmæssig håndtering af data, samt at 
gøre data tilgængelig for offentligheden. 

  8 Til meddelelse 
 8A Proces for handleplaner vedr. klimastrategi 
Konklusion  ABOON orienterede kort om, at klimastrategien er godkendt af bestyrel-

sen, og at arbejdet med handleplaner skal igangsættes. 
 
LEA havde følgende opmærksomhedspunkter/spørgsmål: 
• Vigtigt at inddrage fakulteterne og sikre ejerskab, når der skal define-

res aktiviteter, som er relevante for fakulteterne. 
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• IT-området er et af mange komplekse områder, når vi skal forholde 
os til, hvilken løsning der er mest bæredygtig. Det er vigtigt, at vi lyt-
ter til fagkundskaben i valg af løsninger. 

• Spørgsmål til processen: Skal sagen ikke behandles i UL, inden besty-
relsen skal orienteres? 

 8B Materiale fra LEA’s studietur 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 8C Møde i universitetsledelsen den 27. marts (ekstramøde) og 15. 

april  
Konklusion  SHJ og ABOON orienterede fra de seneste Universitetsledelsesmøder. 
 8D Dagsordener til de kommende UL-møder 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
 8E Orientering fra BM 2-2020 
Konklusion  ABOON orienterede fra det seneste bestyrelsesmøde 
 8F Eventuelt 

Konklusion  LEA drøftede corona-situationen, herunder: 
• medarbejdertrivsel i denne særlige situation og vigtigheden af, at 

man som ledere er opmærksom på sine medarbejdere. 
• Bibliotekers mulighed for at levere materiale i pdf-format, som nu 

kun er på tryk og dermed ikke tilgængelig for brugerne. Der afventes 
en afklaring fra ministeriet. 

 


