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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 13. januar 2021 Kl. 14.00 – 16.00 1431-021+023 2021-1

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

Afbud
Mødeleder ABOON
Gæster Punkt 6: Lasse Damgaard Møller

Punkt 7: Pernille Bak Pedersen
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte dagsordenen

1 Bemærkninger til referat nr. 20 (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte referatet

2 Planlægningshjulet (drøftelse)
Konklusion LEA tilføjede punkter og havde bemærkninger til eksisterende punkter 

på kommende LEA-møde:
 Ønske om at drøfte påvirkningsoverblik over projekter i første kvartal 

af 2021.
 Projekt 809 er på dagsordenen d. 10. feb. 2021. ALBE bemærkede, at 

sagen er til orientering.
 Diversitet og ligestilling i ENH skal på dagsordenen i februar/marts.
 Virtuelle konferencer: Opfølgning inden for kommende måned.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Strategiske projekter (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA tog orientering om status på projekter til efterretning – der var ikke 

behov for koordinering eller drøftelse af de strategiske projekter.
4 Digitaliseringsprojekter (drøftelsespunkt)

Konklusion LEA drøftede og orienterede om projekter, hvor der var behov for op-
mærksomhed eller koordinering:
 Bekymring for om der findes ressourcer til projektet, Integration til 

AU-timeløn. Projektet er flyttet op i prioriteringen og prioriteres højt.
 Follow me print er i rød: Projektet er forsinket og afventer godken-

delse af ændringsanmodning.
 Planlægningssystemet: Der mangler en eksamensfunktionalitet. Pro-

jektet prioriteres meget højt og udviklingen følges tæt. 
5 Digitaliseringsstrategi: Opfølgning og status på indsatser  

(drøftelsespunkt)
Konklusion Punktet var lukket.

Konkrete sager 
6 Afslutning af projekt, udrulning af ESDH til institut- og de-

kansekretariater (beslutningspunkt)
Indstilling Styregruppen for projektet, Udrulning af ESHD til institut- og dekanse-

kretariater, indstiller, at LEA tilslutter sig, at projektet afsluttes, samt 
tilslutter sig den foreslåede proces frem mod afslutning af projektet. 

Indstillingen medfører, at
 Projektet lukkes, når journalvejledningen er godkendt.
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 På fakulteterne går tovholderne i dialog med ny fakultetskoordinator 
om overlevering og samarbejde.

 Undervisning af slutbrugere overleveres til ny forvaltningsorganisa-
tion.

 Evaluering håndteres lokalt hvor relevant, som opstart af forvalt-
ningsgruppe med henblik på at få indsigt i, hvilke indsatser, der skal 
fokuseres på, samt erfaringsopsamling fra projekt. 

 Kommunikationsindsats i forbindelse med lokal implementering 
håndteres lokalt, men understøttes af ESDH-teamet hvor relevant.

Konklusion LEA tilsluttede sig indstillingerne og drøftede følgende:
 Hvordan administrationen kan understøtte udrulningen på fakulteter 

og institutter på bedste vis. Systemforvalter i HR IT vil understøtte 
udrulningen, og HR IT og administrationschefer på tværs vil løbende 
erfaringsudveksle. 

 Der blev spurgt ind til tekniske spørgsmål om, hvornår det er muligt 
at integrere WorkZone med Office365, og hvornår Mac-brugere kan 
anvende WorkZone uden at installere et Windows-skrivebord. Der 
arbejdes for disse forbedringer, og der er håb om, at det bliver muligt 
i slutningen af 2021, forudsat at KMD leverer de nødvendige tekniske 
opdateringer.

LEA vender tilbage til projektet i maj for at dele erfaringer med udrul-
ningen. 

7 Foranalyse af IT-support  LUKKET (beslutningspunk)
Konklusion Punktet var lukket.

8 Status Covid-19 (drøftelsespunkt)
Konklusion LEA drøftede corona-situationen, herunder:

 Planlægning af undervisning i kommende semester
 Begrænsninger for udenlandsophold
 Fortolkning af ”kritiske funktioner”
 Hvordan vi understøtter medarbejdere i at holde motivationen og 

gejsten oppe i en tid, hvor de fleste af os arbejder hjemmefra, og 
nogle også skal understøtte børn i hjemmeundervisning. 

Til meddelelse
9
9A Møde i universitetsledelsen den 21. december, den 6. januar 

samt den 13. januar
Konklusion ABOON og SHJ orienterede fra seneste Universitetsledelsesmøder. 

9B Dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

9C Eventuelt
Konklusion LEA orienterede gensidigt. 
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