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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

23. september 

2020 

Kl. 14.00 – 16.15 Via Zoom 2020-16 

 

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

Afbud  

Mødeleder ABOON 

Gæster Punkt 5: Anette Svejstrup 

Noter Pernille Bak Pedersen 

 

 Nr. Dagsordenspunkt 

   Dagsorden, referat og planlægningshjul 

 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte dagsordenen. 

 1 Bemærkninger til referat nr. 15 (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet. 

 2 Planlægningshjulet (drøftelse) 

Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Strategiske/tematiske drøftelser 

 3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt) 

Konklusion  LEA drøftede kort strategiske projekter, herunder LEA’s rolle ift. Cam-

pus 2.0. 

 4 Digitalisering: Transformation og forretning (drøftelses-

punkt) 

Indstilling  Det indstilles, at LEA drøfter, hvordan LEA fremover på kvartalsvise 

møder kan fokusere på og bidrage til Digitaliseringsstrategien og den di-

gitale transformation, samt eksperimentere med det på mødet med ud-

gangspunkt i vedlagte oplæg. 

Konklusion  LEA drøftede, hvordan LEA fremover på kvartalsvise møder kan foku-

sere på og bidrage til Digitaliseringsstrategien og den digitale transfor-

mation, og eksperimenterede med det på mødet. 

 Der tages udgangspunkt i en simpel model om people, processes og 

tools. Generelt er der tilfredshed med fokus på tools. På kvartalsmø-

derne skal være større fokus på people og processes. 

 Der udvælges få projekter til kvartalsmøderne. 

 5 Digitalisering: Løbende evaluering (drøftelsespunkt) 

Indstilling  At LEA-drøfter og evt. beslutter, hvordan LEA kan bliver bedre til lø-

bende evaluering og læring omkring IT-projekterne. 

Konklusion  LEA drøftede, hvordan LEA kan blive bedre til løbende evaluering og læ-

ring omkring it-projekter, og besluttede følgende:  

 Der var tilslutning til den foreslåede eksperimenterende model, som 

præsenteret i sagsfremstillingen.   
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 Niels Jørgen og Ole Jensen udarbejder på baggrund af drøftelsen på 

dette møde skabelon forud for mødet d. 21. oktober, hvor der skal ud-

vælges projekter til det første kvartalsmøde d. 16. december. 

 Modellen, som der var opbakning til under punkt 4 med de tre ele-

menter, people, proces og tools, kan med fordel indarbejdes i evalue-

ringen således, at LEA kommer omkring disse tre elementer i evalue-

ringen. 

 Formål med evaluering og indholdsmæssig fokus i evalueringen: Eva-

lueringerne skal bidrage til større læring af projekterne, og hvordan 

LEA fremover kan blive bedre til at hjælpe hinanden med, at projek-

ter får de bedste vilkår for at lykkes. Der skal være større fokus på at 

forstå, hvorfor det lykkes/ikke lykkes at realisere forventede gevin-

ster af projekterne, samt forstå hvorfor det eventuelt har været rele-

vant at ændre scope, tid eller kvalitet undervejs. Business casen og 

ændringsanmodninger kan eventuelt anvendes.   

 Fokus i evalueringen: Der skal primært være fokus på slutevaluering. 

Det kan være relevant at lære af og evaluere projekter, der går godt og 

mindre godt, samt projekter, der indsender ændringsanmodning for 

at forstå, hvad det skyldes, at der er behov for at foretage ændringer 

undervejs. Desuden er der ønske om at lære af projekter, hvor der på 

tværs i organisationen er meget forskellig oplevelser med implemen-

tering af projektet for at forstå, hvorfor ens projekter indimellem har 

forskellig succes med implementering af projektet.  

 Hvem deltager i evaluering på LEA-mødet: Det bør afhænge af for-

målet med evalueringen, hvem der deltager i evalueringen ved LEA-

mødet. Men det kan fx være projektlederen og styregruppeforman-

den. 

  Konkrete sager  

 6 Status COVID-19 (drøftelsespunkt) 

Konklusion  Gensidig orientering med fokus på den seneste udmelding fra myndig-

hederne fredag d. 18/9. 

  Til meddelelse 

 7 Omprioritering af midler i investeringsplan for Digitalise-

ringsstrategien (LUKKET) 

Konklusion  Punktet er lukket.  

 7A Møde i universitetsledelsen den 23. september 

Konklusion  ABOON orienterede LEA om det seneste Universitetsledelsesmøde, og 

LEA tog orienteringen til efterretning. 

 7B Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 7C Eventuelt 

Konklusion  Ingen bemærkninger 

 


