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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
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Faste deltagere ABOON,  ABJ, ALBE, NDH, NIH, NJRA, OJ, PBN, SHJ, JWE

Afbud JWE
Mødeleder ABOON
Gæster -
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Til beslutning

0 Bemærkninger til  dagsordenen
Konklusion Ingen bemærkninger.

1 Bemærkninger til referat nr. 10
Konklusion Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

2 Planlægningshjulet
Konklusion NJRA foreslog at sætte punkt på LEA-mødet d. 24/6 vedr. økonomisk 

overblik ift. digitaliseringsstrategien. Hele LEA-mødet d. 24/6 er afsat 
til drøftelse af porteføljestyring. Det økonomisk overblik kan dog mulig-
vis indarbejdes, og vil formentlig passe godt som indledning til drøftelse 
af prioritering af midlerne. PBN og NJRA koordinerer.

3 Høringssvar til handleplan for diversitet og ligestilling
Indstilling Det indstilles, at LEA drøfter og træffer beslutning om, hvad der skal 

indgå i LEA’s høringssvar til handleplan for diversitet og ligestilling.
Konklusion LEA drøftede udkast til høringssvaret og besluttede at gå videre med ud-

kastet, men med følgende ændringer:
 Fjerne henvisninger til konkrete initiativer i høringssvaret. 
 Justere afsnit om TAP: Handleplanen er rettet mod VIP. Der er dog 

også nogle steder i administrationen udfordringer med diversitet 
blandt medarbejdere og i ledelseskredse. Selv om TAP ikke er ekspli-
citeret i handleplanen, vil Enhedsadministrationen tage fat på disse 
problemstillinger, hvor det er relevant. AU HR kan være behjælpelig 
med rådgivning.

Til drøftelse

4 Workzone
Konklusion Det blev besluttet, at sagsfremstillingen justeres og efterfølgende præ-

senteres for Universitetsledelsen.

LEA understregede vigtigheden af, at opgaven prioriteres, hvis vi skal 
lykkes med den, da det er en stor opgave, vi står over for. 
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Vigtigheden af at skabe ensartethed i journaliseringspraksis blev ligele-
des understreget. Det er afgørende for, at man kan finde frem til sa-
gerne, og at dokumenter arkiveres korrekt. Grupper af superbrugere skal 
bl.a. være med til at understøtte ensartetheden på tværs.

Der blev orienteret om, at en journalinstruks er på vej. Den skal både 
være juridisk korrekt og brugervenlig. 

For at dele erfaringer besluttede LEA, at emnet skal på et LEA-møde ef-
ter sommerferien med besøg fra personer, som har erfaring med imple-
mentering af WorkZone. 

5 LEA-møder
Konklusion LEA havde en drøftelse af LEA-møderne. Der var generelt en opfattelse 

af, at der er en god struktur for møderne, god mødeledelse og at frekven-
sen og varighed af møderne er passende. Der var følgende forbedrings-
potentialer:
 Flere dybdegående, strategiske og tematiske drøftelser. I forlængelse 

heraf blev det besluttet at sætte temadrøftelser på LEA-møder efter 
sommerferien om Workzone (ALBE og NDH) og hvad vi kan lære af 
nedlukningen/hjemmearbejde (NIH m.fl.). Evt. halvårligt eller kvar-
talsvis afsætte mere tid til dybdegående drøftelse.

 Blive bedre til at følge op på og evaluere projekter og sager i LEA.
 Tænke mere på tværs ift. udviklingsmål, evt. sætte det mere i system 

(ABOON).
 Arbejde endnu mere sammen i LEA-kredsen om implementering af 

digitaliseringsprojekter.
6 LEA’s strategiske projekter - udvidet

Konklusion LEA drøftede erfaringer med at have ”strategiske projekter” på LEA-mø-
derne og konkluderede, at det er vanskeligt at have denne type møder 
virtuelt, og at der er behov for mere erfaring med de fysiske møder. 

Herudover var der ønske om større fokus på koordinering/samarbejde i 
drøftelsen af de strategiske projekter. 

7 Læringspunkter fra nedlukning af universitetet
Konklusion Med afsæt i mails fra ansatte, som ABOON har modtaget som respons 

på Universitetsdirektørens blog om erfaringer fra nedlukning, drøftede 
LEA medarbejderes oplevelser fra nedlukningen med særligt fokus på 
erfaringer fra at arbejde hjemmefra under nedlukningen.

LEA besluttede, at man lokalt samler op på erfaringer fra nedlukningen 
med medarbejdere, og at LEA drøfter det på et temamøde efter sommer-
ferien.

 Til meddelelse
8
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8A Dagsorden til ASU- og AAMU-møde
Konklusion LEA blev orienterede om og drøftede dagsordener til kommende ASU- 

og AAMU-møder. Herunder valg til medarbejderrepræsentanter til 
AAMU til efteråret. 

8B Møde i universitetsledelsen den 10. juni
Konklusion

8C Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Noter -
Konklusion -

8D Eventuelt
Konklusion Gensidig orientering og drøftelser ift. følgende:

 Tolkning af retningslinjer ift. fysisk/virtuelle møder
 Proces ift. ændring af institutter på Tech.
 Indhold på forestående udviklingsforløb for LEA.
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