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Referat af LGU møde d. 7. juni 2022  
 
1) Godkendelse af dagsorden  

Dagsordenen blev godkendt 
 
2) Det Rullende Universitet  

Anne Teglborg præsenterede baggrund og rammer for Det Rullende Universitet 
(slides vedlagt). LGU drøftede de løbende beslutningsprocesser særligt vedr. bud-
getlægning, som er blevet aktuel blandt andet på grund af besparelsen på Det Rul-
lende Universitet.  
Samlet skal fakulteterne forvente en besparelse på 25 % ift. tidligere år.  I studie-
året 2022-23 får 16 gymnasier besøg af Det Rullende Universitet.  
 
 
3) Orientering fra båndene  

Leo og Kim orienterede fra deres indledende dialog som LGU-kontaktpersoner for 
hhv. SNUK- og VEST-bånd.  
 
Der er enighed om, at LGU-kontaktpersonernes primære funktioner er at bære in-
formation frem og tilbage mellem bånd og LGU, således at båndene kan agere 
endnu bedre på det taktiske niveau.  
 
Båndenes halvårsplaner og det samlede overblik  

- Båndene anmodes om at fremsende halvårsplaner til LGU-kontaktperso-
nen senest d. 1. september.  

- På baggrund af halvårsplanerne etablerer LGU et overblik over aktuelle sa-
ger og processer i hhv. UU, LGU og båndene. Overblikket drøftes på et fæl-
lesmøde med alle studieadministrative ledere i relation til strategi for det 
kommende år samt de tre pejlemærker for AU’s administration.  
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4) Tværgående netværk for studieadministrative ledere  

De indkomne tilbagemeldinger på arrangementet d. 6. maj er positive.  
LGU besluttede at fortsætte netværket med et tematisk møde hvert semester.  
SOS og ABM udarbejder udkast til program for 2022-2023 til beslutning på et kom-
mende LGU møde.  
 
 
5) Uddannelsesudvalgets årshjul  

FL præsenterede de to koordineringsmapper på Teams, som er etableret med hen-
blik på at skabe overblik over kommende punkter på UU og disses sammenhæng 
til dagsordener i bånd og LGU.  
 
LGU-medlemmerne ønskede at få adgang til de relevante mapper. FL og ABM 
vender tilbage med en overskuelig løsning. LGU kvitterede desuden for den lø-
bende kommunikation om UU’s dagsordener og beslutninger.  
 
FL orienterede om en kommende sag til UU vedr. gennemsyn af rammer for sags-
behandling af mistanke eksamenssnyd.  
 
 
6) Videndeling – afdelingsseminar  

MH delte erfaringer fra og evaluering af afdelingsseminar i Health Studier.  
 
 
7) Bordrunde og eventuelt  

FL og LU nævnte, at der kommer en ny power-BI rapport vedr. optagelsesdata.  
ABL rejste en opmærksomhed vedr. behov for lokaler og vagter til tilsynsprøver i 
forlængelse af et stigende antal dispensationer.  
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