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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

22. september 

2021 

Kl. 14.00 – 16.00 Frandsensalen 2021-17 

 

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

Afbud ABOON, ALBE,  NIH 

Mødeleder Steen Harrit Jakobsen 

Gæster Punkt 3: Louise Tornøe Johnsen 

Punkt 4: Steffen Longfors 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Dagsorden, referat og planlægningshjul 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte dagsordenen.  

 1 Bemærkninger til referat nr. 16  (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet. 

 2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Der var ingen bemærkninger til planlægningshjulet. 

  Strategiske/tematiske drøftelser 

 3 Fremtidsbillede: ”Serviceorienteret” samt ”Strategisk og pro-

aktiv samarbejdspartner” (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA drøftede, hvad de forstår ved henholdsvis at være ”serviceoriente-

ret”, ”strategisk samarbejdspartner” og ”proaktiv sparringspartner, nu-

situationen ift. disse emner og den ønskede tilstand i 2025. Herudover 

drøftede LEA formen på materialet. 

Idet det ikke var alle LEA-medlemmer, der var tilstede på dette møde, 

vil de medlemmer, som ikke deltog på dette møde, også drøfte disse te-

maer, inden der samles op på det.  

Når de resterende medlemmer har drøftet temaerne og kommet med in-

put til dem, opdateres beskrivelserne af disse temaer, og materiale juste-

res.  

 4 Digitaliseringsprojekter (drøftelsespunkt) 

Konklusion 

  

 

 LEA drøftede projekter med behov for koordinering og opmærksom, 

herunder PLAN- projektet og digitalisering af workflows. 

Det blev besluttet, at LEA har en indledende drøftelse af porteføljen af 

projekter i 2022 i oktober, inden LEA præsenteres for et konkret forslag. 

  Konkrete sager 

 4A Julefrokost 

Konklusion  Julefrokoster afholdes i år af vicedirektørområderne og administrations-

centrene. 
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LEA drøftede tilskuddet til julefrokosterne og besluttede, at have det 

samme tilskud til julefrokosterne på tværs, som er på 250 kr. pr. person 

inkl. alt. Herudover kommer egenbetaling.  

  Til meddelelse 

 5A Dagsorden til ASU- og AMU-møde 

Konklusion  MW foreslog vedr. rygepolitik, at der skal skilte op de steder, hvor der er 

forbud mod rygning, eller enhederne skal have mulighed for at skilte, 

hvor rygning ikke er tilladt. 

 5B Møde i universitetsledelsen den 22. september 

Konklusion  ABOON/SHJ orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder, og LEA 

tog orienteringen til efterretning.  

 5C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 5D Eventuelt 

Konklusion  Pernille Bak orienterede på vegne af ABOON om, at vicedirektører og 

administrationschefer vil blive indkaldt til MUS-samtaler i oktober, no-

vember eller december. 

LEA drøftede forslag til procesplan, som er udsendt til LEA-medlemmer 

pr. mail, vedr. opsamling på erfaringer ift. fremtidens arbejdsplads. 

 


