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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 9. september 
2020

Kl. 14.00 – 16.00 1431-021+023/Teams 2020-15

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

Afbud
Mødeleder ABOON
Gæster Punkt 4: Torben Falck Ørntoft, Christina Bak Pedersen, MyGrant
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. 14 
Konklusion LEA godkendte referatet, dog med ændring af beskrivelse af et selvop-

rettelseskomponent og MoveOn under punkt 3. 
2 Planlægningshjulet

Konklusion LEA drøftede og tilføjede nogle enkelte punkter til kommende møder:
 Temadrøftelse om ledelsesinformation er dagsordenssat til d. 4/11.
 Arbejdspladskultur til orientering og drøftelse i LEA, første gang d. 

21/10, hvis det er muligt.  
 Drøftelse af læringspunkter fra udbudsprocessen d. 21/10. 
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA drøftede de strategiske projekter.

4 MyGrant (drøftelsespunkt)
Indstilling Det indstilles, at LEA tager orienteringen til efterretning og drøfter mu-

ligheder og begrænsninger ved systemet for forskere på AU.
Konklusion LEA havde besøg af stiftere og ejere af MyGrant, Christina Bak Pedersen 

og Torben Falck Ørntoft, som præsenterede produktet, MyGrant. Pro-
duktet skal kort fortalt hjælpe forskere med at administrere og styre ek-
stern finansiering. 

LEA drøftede efterfølgende gevinster og omkostninger ved at anskaffe 
sig et system som MyGrant. 
 På den ene side synes et sådan system at imødekomme et behov, som 

kan være med til at frigive tid fra administration til forskning. 
 På den anden side er der en række bekymringer ved at anskaffe sig et 

system som dette, herunder datasikkerhed og hvorvidt systemet kan 
omfavne diversiteten hos de forskellige forskergrupper, som har dette 
behov. 
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 Hvis AU skal anskaffe sig et sådan system, skal markedet undersøges 
for lignende produkter for at se, om der er et system, som i højere 
grad opfylder AU’s behov, og opgaven skal sendes i udbud. Der er dog 
også den mulighed, at AU selv kan udvikle et system, som opfylder 
behovene.

Konkrete sager
5 It-brugertilfredshedsundersøgelse (beslutningspunkt)

Indstilling Det indstilles, at LEA
 beslutter, om AU skal indgå aftale om at gennemføre en it-brugertil-

fredsundersøgelse, som omfatter undersøgelse af brugernes tilfreds-
hed med udvalgte systemers performance (svartider og oppetider), 
support, funktionel egnethed i forhold til arbejdsopgaven, og som gi-
ver en måling af brugerens digitale kompetencer.

 drøfter, hvorledes vi som ledelse kan formidle vigtigheden og nød-
vendigheden af at gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser, såle-
des at antallet af respondenter øges.

Konklusion LEA besluttede, at it-brugertilfredshedsundersøgelse ikke skal sættes i 
gang nu. 
 LEA mener, at det er vigtigt at have kendskab til brugernes oplevelse 

af de forskellige services i administrationen. Det er dog ikke lang tid 
siden, at der er foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse af it-om-
rådet, og LEA besluttede, at der ikke skal prioriteres ressourcer til en 
it-brugertilfredshedsundersøgelse nu. 

LEA besluttede desuden at drøfte brugertilfredshed af administratio-
nens services som temadrøftelse på et LEA-møde i 2021.

6 Status på corona-situationen (drøftelsespunkt)
Konklusion Gensidig orientering og drøftelse, herunder orientering om følgende:

 Retningslinjer vedr. møder og arrangementer er netop opdateret på 
AU’s coronasite. Medarbejdere vil senere på dagen modtage en mail 
med denne information samt information om håndtering af myndig-
hedernes ændrede anbefalinger i Københavnsområdet og Odense 
Kommune.

Til meddelelse
7A Julefrokost i enhedsadministrationen

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
7B Valg til arbejdsmiljøorganisationen

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
7C Møde i universitetsledelsen den 9. september

Konklusion ABOON orienterede fra UL-mødet d. 9/9, og LEA tog orienteringen til 
efterretning.

7D Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder/er-
hvervsudvalgsmøder

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/moeder-og-arrangementer/
https://medarbejdere.au.dk/corona/senestenyt/
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7E Eventuelt
Konklusion SHJ orienterede om, at han vil sende en mail til LEA med en lille hjem-

meopgave forud for temadrøftelsen d. 4/11 om ledelsesinformation.
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