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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
12. august 2020 Kl. 14.00 – 16.00 Via Zoom 2020-13

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

Afbud
Mødeleder ABOON
Gæster Punkt 4: Lasse Damgaard Møller, Hanne Vester Rasmussen
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt

 Dagsorden, referat og planlægningshjul
0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)

Konklusion Godkendt uden bemærkninger.
1 Bemærkninger til referat nr. 12 (beslutningspunkt)

Konklusion Godkendt med enkelte spørgsmål vedr. opfølgning.
2 Planlægningshjulet (beslutningspunkt)

Konklusion LEA blev kort orienteret om, at LEA-mødet d. 9/9 udvides for at gøre 
plads til udviklingsforløbet, og at LEA-mødet d. 23/9 primært kommer til 
at omhandle digitalisering.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt)
Konklusion og 
aktion

LEA drøftede strategiske projekter med fokus på, hvor der er behov for 
koordinering:
 Gensidig orientering og koordinering ift. pilotprojekt om AgendaMa-

nagement. ALBE følger op. 
4 Temadrøftelse: Erfaringer med implementering af Workzone 

(drøftelsespunkt)
Konklusion Lasse og Hanne delte erfaringer og refleksioner om udrulning af Wor-

kZone (Lasse er projektleder for tværgående projekt om WorkZone, og 
Hanne arbejder med WorkZone på nat/tech). LEA drøftede efterfølgende 
læringspunkter. I præsentationen og den efterfølgende dialog kom bl.a. 
følgende temaer frem:
 Vigtigheden af at fokusere på slutbrugerne, og fokus på at ændre ar-

bejdsgange (og ikke blot implementere et system). Brugerne har ikke 
svært ved at anvende systemet. Der er behov for mere fokus på, hvor-
dan systemerne skal anvendes i praksis og etablering af nye arbejds-
gange. Det er noget, LEA ønsker at have større fokus på, og som der 
bl.a. følges op på på LEA-mødet d. 23/9.

 Der blev også talt om muligheder og udfordringer ift. udrulning af 
WorkZone til institutterne, og hvilken rollefordeling der er hensigts-
mæssig mellem institutsekretariaterne og forskerne. På NAT/TECH 
skal forskerne selv journalisere, men sekretariatet kan fx understøtte 
ved at oprette sager, vise hvordan WorkZone virker mm.
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Konkrete sager
5 Faglige fællesskaber i administrationen (drøftelsesspunkt), 

(LUKKET)
Konklusion Punktet var lukket

6  Status på corona-situationen (drøftelsesspunkt)
Konklusion Gensidig orientering og koordinering på forskellige emner vedr. corona-

håndtering, herunder:
 Orientering om fakulteternes planlægning af undervisning og eksa-

men for kommende semester. 
 Man vurderer lokalt om bygningerne skal aflåses nu, hvor de fleste 

medarbejdere arbejder hjemmefra.
 Retningslinjer for smittehåndtering hos studerende og medarbejdere.
 Orientering om møde med repræsentanter for fredagsbarer og Berit 

og Arnold. De vil fortsætte dialogen, og der er ved at blive fundet kon-
taktpersoner på fakulteterne.

 Drift i en situation med corona. Corona bliver fremover et fast punkt 
på dagsordenen på LEA-møder. Herudover skal vi lære at begå os i en 
situation med corona, og bestræbe os på at tilrettelægge aktiviteter på 
en måde, så vi så vidt muligt ikke skal ændre meget i tilfælde af en æn-
dring i smittetrykket.

7 Servicevinduer 2021 – 2026 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA tilsluttede sig indstillingen, dog med forbehold for følgende:

 Nogle LEA-medlemmer havde behov for at sikre, at det ikke konflikter 
med andre vigtige aktiviteter, som de ikke har mulighed for at flytte. 
De vender i så fald retur hurtigst muligt til PBN.

 8 Til meddelelse
8A Handleplan 2020 for klimastrategien

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 
Der var en enkelt bemærkning til det survey, som påtænkes gennemført 
med studerendes holdninger:
 Der blev gjort opmærksom på, at der gennemføres mange surveys 

med studerende, og at det er vanskeligt at få en høj svarprocent. Der-
for kan det overvejes, om det fx kan tænkes sammen med andre sur-
veys ell.

8B Møde i universitetsledelsen den 5. august samt
den 12. august

Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.
8C Dagsordener til de kommende

universitetsledelsesmøder/erhvervsudvalgsmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

8D Eventuelt
Konklusion Gensidig orientering:

 Opbakning til at gå-hjem-mødet d. 3/9 med ledere aflyses frem for at 
afholde mødet virtuelt.

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/haandtering-af-symptomer-og-smitte-blandt-studerende/
https://medarbejdere.au.dk/corona/til-medarbejdere/haandtering-af-symptomer-og-smitte-blandt-medarbejdere/
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