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Indledning til program for inspirationsoplæg og kursus 
 
I samarbejde med Henrik Philipp Vestergaard fra AU HR er der arrangeret et inspirations- og kursusforløb for teknisk-administrative medarbejdere på 
Arts, der ønsker større indsigt i digitaliseringen og brugen af den på Aarhus Universitet, og som efterfølgende kan være med til at dele viden med 
kolleger.  
 
Digitaliseringen på Aarhus Universitet er i fuld gang og knyttes sammen med forventninger om, at vi skal løse vores opgaver bedre og mere effektivt. 
Det forudsætter en løbende udvikling af systemer, arbejdsprocesser og medarbejdere. Men hvad menes der med digitalisering og hvordan 
understøtter vi, at vores viden og erfaring spiller sammen med de nye digitale værktøjer?  
 
På dette kursus vil vi få tid og mulighed for at arbejde med digitaliseringsdagsordenen fra et overordnet plan og ned til egne processer, funktioner og 
opgaver.  
 
Formålet med kurset er at give en bedre forståelse for hvad digitalisering betyder for Aarhus Universitet som arbejdsplads, hvordan vi som 
medarbejdere bliver påvirket af forandringerne, og hvordan vi kan bringe vores faglige viden i spil, så digitaliseringen bliver til gavn for både 
medarbejdere og universitetet. Kurset skal således bidrage til at øge kendskab og tryghed til digitaliseringen på universitetet. 
 
Forløbet gennemføres i en kombination af plenumoplæg, hvor alle teknisk-administrative medarbejdere på Arts inviteres, og et egentlig kursus for en 
mindre gruppe med deltagere fra alle afdelinger/ sekretariater.  
 
 
 
Ole Jensen 
Administrationschef 
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Plenum – inspirationsoplæg 
 
Den 10. oktober 
 

Dato og klokkeslæt Sted/lokale Oplæg/aktivitet Indhold Deltagere 
Torsdag  
den 10. oktober  
10-11:30 
 
I Emdrup mødetid 
kl. 9:50  

Aarhus iNANO 
AUD (1593-012)  
 
 
Lokale A302  
Herfra fordeles 
til lokale A011 
og B101A. 
 
Virtuel møderum 
Har nummer: 
1014 
 
 

Louise Opprud 
Jakobsen, konsulent 
 
 
 

Fremtidens digitale verden og arbejdsplads 
 
Louise kalder sig selv innovatør, hjernenørd og fremtidsforsker 
og skriver for tiden på en bog om det 21. århundredes mindset 
og kompetencekrav.  
Hvad er digitalisering?  

Der bliver talt og skrevet meget om digitalisering, men hvad 
handler det egentlig om, og hvad kræver det af os som 
medarbejdere? 

Alle teknisk-
administrative 
medarbejdere på Arts  
 
(Emdrup deltagere 
fortsætter på kursus 
hold 2, dag 1) 

 
Den 13. november 
 

Dato og klokkeslæt Sted/lokale Oplæg/aktivitet Indhold Deltagere 
Onsdag  
den 13. november  
kl. 9.00-10.30 

Aarhus iNANO 
AUD (1593-012)  
 
Videolink til 
Emdrup lokale 
D169 

Steffen Longfors, AU 
It 
 

AU’s Digitalisering   

AU’s digitaliseringsstrategi V. Steffen Logfors 

AU har vedtaget en digitaliseringsstrategi og roadmap for 
implementering af strategien, hvilket vil blive præsenteret. 
Derudover vil der være mulighed for at drøfte elementerne af 
strategien, dens implementering og betydningen for 
medarbejdere på AU. 

 

 

Alle teknisk-
administrative 
medarbejdere på Arts  
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Den 4. december 
 

Dato og klokkeslæt Sted/lokale Oplæg/aktivitet Indhold Deltagere 
Onsdag  
den 4. december  
kl. 9.00-10.30 

Aarhus i NANO 
AUD (1593-012)  
 
Videolink til 
Emdrup lokale 
D169 

Esben Wolf, AU 
Uddannelse 

Succesfuld digitalisering 
 
Hvordan ser et velgennemført digitaliseringsprojekt egentlig 
ud og hvorfor lykkes det, hvor andre fejler … ….  
 
Esben Wolf vil dele ud af sine erfaringer med implementering 
af digitale systemer og fortælle om, hvad der kendetegner 
vellykkede og mislykkedes projekter. Derudover vil han 
komme med sit bud på, hvad det kræver af både 
organisationen og medarbejderne, hvis 
implementeringsprojekter skal lykkes.  

 

Alle teknisk-
administrative 
medarbejdere på Arts  
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