
 Side 1 af 2
06-05-2020

Konklusionsnoter – LEA-møde

Universitetsledelsens 
Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf. :  87150100

AARHUS
UNIVERSITET

Dato Klokkeslæt Sted Nr.
29. april 2020 Kl. 14.00 – 16.00 Via Skype 8-2020

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

Afbud ALBE deltog fra kl. 14.30. SHJ deltog indtil kl 15.
Gæster Punkt 4: Kristine Stougård Thomsen 

Punkt 5: Kasper Arentoft
Punkt 6: Søren Broberg Nielsen

Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
Til beslutning

0. Dagsordenen
Konklusion LEA godkendte dagsordenen.

1. Referat fra møde nr. 7
Konklusion LEA godkendte referatet.

2 Planlægningshjulet
Konklusion PhD Planner flyttes fra d. 15. maj til d. 27. maj.

PBN gjorde opmærksom på behov for at drøfte anvendelse af Zoom til 
andet end fjernundervisning og eksamen. Det kan formentlig ikke vente 
til det næste LEA-møde d. 15. maj, og bliver derfor behandlet skriftligt i 
LEA.
Til drøftelse

3 LEA’s strategiske projekter
Konklusion LEA drøftede strategiske projekter med fokus på, hvad LEA kan lære af 

projekterne, og eventuelle opmærksomhedspunkter for LEA-kredsen, 
herunder:
 Udbud af rengøring: Vigtigt med god kommunikation og tæt dialog 

med TR.
 E-handel: Bliver forsinkelse i projektet da der skulle have været af-

holdt fysiske kurser. Kan muligvis afholde flere kurser online.
 Foranalyse af IT-support: Udskudt til efter sommerferien.

4 Tavlemøde
Konklusion LEA drøftede udvalgte projekter, herunder:

 International mobilitet: Mangler den del, der omhandler udgående 
studerende. Forventer at ændre scope ift. den del, der vedrører ud-
vekslingsstuderende. Er ved at undersøge mulighed for at købe mo-
dul, så man selv kan oprette en bruger, og der også kan bruges til an-
dre systemer.

 LMS: Er ved at afklare en uventet udfordring vedr. håndtering af 
hold, underhold og break-out-sessions. Forsøger at undgå, at det får 
faglige konsekvenser. 
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 Nyt Service Management system: Er ved at afklare tidsplan for udrul-
ning, som skal passe med uddannelsesforløb for supportmedarbej-
dere.

5 LEA’s udviklingsforløb
Konklusion LEA drøftede det forestående udviklingsforløb, og havde virtuelt besøg 

af Kasper Arentoft, som skal understøtte forløbet.
 Forløbet vil fokusere på udvikling af LEA som team, det faglige sam-

arbejde, den lokale implementering af AU’s strategi 2025, samt nye 
perspektiver, som LEA kan lade sig inspirere af.

6 Besøg af DPO
Konklusion LEA havde besøg af DPO, Søren Broberg Nielsen, som delte observatio-

ner fra sine første fire måneder på AU, samt forslag til initiativer, som 
blev drøftet i LEA, herunder følgende:
 Reducere tidsforbrug og undgå flaskehalse ift. forskeres henvendelser 

til TTO.
 Antal databrud, hvad der kan gøres for mindske risiko for databrud, 

reducere mørketallet, og øge awareness omkring datasikkerhed.
 Arnold og Søren afklarer, hvordan GDPR-awareness skal udbredes 

på fakulteterne, bl.a. ved deltagelse på fakultetsledelsesmøder og mø-
der for institutsekretariatslederne. Endvidere vil de afklare om e-læ-
ringskursus kan kobles til det nye kursus om forskningsintegritet. 

 Søren har været med til at udvikle et e-læringskursus målrettet stu-
derende, som skal informere om den studerende rolle ift. håndtering 
af data og dataansvar. 

 GDPR-organisering skal understøtte awareness og compliance på 
tværs. Der er etableret netværk på tværs af fakulteterne, og der skal 
ligeledes etableres en organisering med fokus på henholdsvis HR, 
økonomi og studieområdet. 

Til meddelelse
7A Møde i universitetsledelsen den 22. april samt den

29. april
Konklusion ABOON gav en kort orientering fra seneste universitetsledelsesmøder.

7B Dagsordener til kommende UL-møder
Konklusion Ingen bemærkninger.

7C Eventuelt
Konklusion LEA drøftede kort corona-situationen, herunder plan for genåbning og 

hensyn til særligt sårbare. 


	Konklusionsnoter fra LEA-møde 29.04.20 (D3974020).docx

