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Dato Klokkeslæt Sted Nr. 

 6. oktober 2021 Kl. 13.00 – 13.40 Frandsensalen 2021-18 

 

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

Afbud  

Mødeleder Arnold Boon 

Gæster 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. 17  (beslutningspunkt) 

Konklusion  LEA godkendte referatet med få ændringer.  

 2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt) 

Konklusion  LEA havde ingen bemærkninger til planlægningshjulet. 

  Strategiske/tematiske drøftelser 

 3 Fremtidsbillede for administrationen: Opsamling på dialoger 

(drøftelsespunkt) 

Konklusion  ABOON og NIH gav tilbagemeldinger fra drøftelse af fremtidsbilledet i 

Universitetsledelsen og på ASU, og LEA drøftede disse input.  

  Konkrete sager 

 4 Personlige hjemmesider (drøftelsespunkt) 

Indstilling  Det indstilles at LEA drøfter formål og ambitionsniveau for de person-

lige hjemmesider og især forholder sig til følgende spørgsmål vedrø-

rende præsentation af medarbejdernes ekspertise:  

1. Kan LEA give opbakning til, at det skal være obligatorisk for alle 

medarbejdere at berige medarbejderhjemmesiden med oplysninger 

om ens ekspertiseområder/arbejdsområder  

2. Kan LEA bakke op om, at der via retningslinjer og systemunderstøt-

telse sikres ensartethed på tværs af AU for hvordan sådanne beskri-

velser skal laves  

3. Kan LEA bakke op om, at der via retningslinjer eller systemunder-

støttelse sikres, at sådanne beskrivelser holdes korte, præcise og ens-

artede (Fx 500 tegn, 5 bullets eller lign). 

4. Ønsker LEA at der skal være redaktionel hjælp til rådighed, der kan 

hjælpe med at sikre ensartet udtryk og målgrupperelevante beskrivel-

ser af medarbejderne. 

5. Skal der stilles krav om sprogversionering og skal den enkelte medar-

bejder selv håndtere dette 

Konklusion  LEA drøftede sagen og bakkede op om, at langt de fleste medarbejdere 

skal have en beskrivelse af deres arbejds-/ekspertiseområde. Der skal 
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være fokus på formålet med at have beskrivelsen på hjemmesiden, og 

det er ikke i alle tilfælde, at det er afgørende med en individuel beskri-

velse af den enkeltes arbejdsområde.  

LEA gjorde opmærksom på, at dette ikke skal blive en ressourcetung op-

gave, og at der derfor ikke skal redaktionel hjælp til at udarbejde beskri-

velserne, og at ledere ikke skal godkende alle medarbejderes beskrivel-

ser. Der var ønske om at understøtte en vis grad af ensartethed, herun-

der fx at undgå, at nogle har meget lange beskrivelser. 

  Til meddelelse 

 5  

 5A Dagsorden til AAMU-møde 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterrenting.  

 5B Møde i universitetsledelsen den 29. september samt den 6. ok-

tober 

Konklusion  ABOON orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder samt besty-

relsesmøde, og LEA tog orienteringen til efterretning.  

 5C Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 

 5D Eventuelt 

Konklusion  LEA orienterede gensidigt, herunder om ansættelse af ny dekan for 

Health.  

 


