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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 
 27. maj 2020 Kl. 14.00 – 16.00 Via Teams 2020-10 

 
Faste deltagere ABOON,  ABJ (barsel), ALBE, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ, JWE 
Afbud  
Mødeleder ABOON 
Gæster Punkt 4: Kristine Stougaard Thomsen 

Punkt 5: Michael Winther 
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Til beslutning/drøftelse 
 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutning) 
Konklusion  LEA godkendte dagsordenen uden yderligere bemærkninger. 
 1 Bemærkninger til referat nr. 9 (beslutning) 
Konklusion  LEA godkendte referatet uden yderligere bemærkninger.  
 2 Planlægningshjulet (beslutning) 
Konklusion  LEA havde ingen bemærkninger til planlægningshjulet. 
 3 LEA’s strategiske projekter (drøftelse) 
Konklusion  LEA drøftede læringspunkter fra udvalgte strategiske projekter. 
 4 Tavlemøde, (drøftelse) 
Konklusion  LEA delte relevant viden og opmærksomhedspunkter om udvalgte pro-

jekter i porteføljen. 
 5 Fremtidssikring af ph.d.-platformen (beslutning) 
Konklusion  LEA besluttede, at ressourceestimeringen skal kvalificeres, og at der skal 

foretages en prioritering med et samlet blik på projektporteføljen. 
• Enheder som skal bidrage med ressourcer til projektet involveres i 

kvalificeringen af ressourceestimeringen. 
• LEA ønsker en drøftelse af prioritering af projekter i porteføljen. 

 6 Workzone (drøftelse) 
Konklusion  Punktet blev flyttet til et kommende LEA-møde. 
 7 Corona situationen (drøftelse) 
Konklusion  LEA drøftede forskellige spørgsmål vedrørende fysisk genåbning af uni-

versitetet for at afstemme på tværs og afklare spørgsmål, herunder: 
• Der er en omprioritering af rengøring fra områder, der i øjeblikket 

ikke anvendes, til fællesområder. Ønske om formidling af den ekstra 
rengøring, da der er en oplevelse af, at nogle medarbejdere er bekym-
rede. 

• Der arbejdes på at få placeret håndsprit, aftørringssprit, ophængt 
skilte mm. i universitetets bygninger. Nogle steder er bygningerne 
klar, andre steder er det i proces. Derfor sker genåbningen også grad-
vis, hvor medarbejdere først møder ind, når vi er klar til at modtage 
dem.  



 Side 2 af 2 
03-06-2020 

 
Konklusionsnoter – LEA-møde 
 

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

 
 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

   Til meddelelse 
 8  
 8A Møde i universitetsledelsen den 20. maj samt den 

27. maj 
Konklusion  SHJ og ABOON orienterede LEA om de seneste universitetsledelsesmø-

der. 
 8B Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder 

Konklusion  Ingen bemærkninger 
 8C Eventuelt 
Konklusion  Fortrolig orientering.  

 


