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Mødedato: 9. maj 2022, kl. 9.30-11.00
Mødested: 1445-025
Mødeemne: LGU
Deltagere: Anni Bækgaard Langberg, Leo Normann Pedersen, Kim Kusk Mortesen,
Mads Hedelund, Anna Bak Maigaard, Bente Lynge Hannestad, Frederik Langkjær,
Lone Urbak, Rikke Nielsen, Trine Kvitzau, Signe Osbahr (referent)
Gæster: Sinne B. Jacobsen og Camilla Schrøder, Kommunikation og Presse (pkt. 3)

1.

Godkendelse af dagsorden og velkommen til Mads Hedelund
Dagsordenen blev godkendt. LGU bød velkommen til Mads Hedelund, der er ny uddannelseschef på HE.

2.

Uddannelser i hele Danmark
FL præsenterede status på arbejdet med implementering af ”Uddannelser i hele landet”. Fakulteterne har netop fremsendt deres indfasningsplaner frem mod 2030. Der
arbejdes nu på konsolidering af materialet, samt afdækning af de økonomiske implikationer mhp. at universitetsledelsen behandler planerne på deres møde d. 25. maj
2022. ABM rundsender information, når der foreligger noget mere endeligt.
Nogle af de første opgaver vil knytte sig til lukning og udflytning af uddannelser, samt
etablering af nye uddannelser og håndtering af regionale STÅ. I et senere trin vil det
blive nedbrudt i forhold til, hvad det betyder af opgaver for de involverede enheder.
Senere skal der etableres årshjul for opfølgning mhp. sikring af, at dette passer ind i
årshjulene for tilsyns- og økonomiprocesserne.
Der er nedsat en task force med deltagelse af medarbejdere fra AU Uddannelse. Kontaktperson er Astrid Marie Gade Knudsen. Arbejdsgruppen skal senere udvides med
repræsentanter fra fakulteterne. Udpegning af konkrete deltagere vil ske på et senere
LGU-møde.
LGU drøftede desuden ’residential colleges’ og håndtering af udenlandske selvbetalere.

3.

Kommunikationsplan for og status på SIS
Sinne B. Jacobsen og Camilla Schrøder (Kommunikation og Presse) præsenterede
kommunikationsplanen for SIS og LGU godkendte denne.
TK orienterede om status på SIS-projektet i forhold til den afholdte markedsdialog og
processen med risikovurdering i Statens it-råd. TK gav endvidere status på delelementerne i forberedelsesprojektet, dvs. procesarbejdet, den studerende i centrum og begrebsmodellen. Projektet følger tidsplanen.
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4.

Fokusområder for LGU
LGU drøftede, hvad fokusområderne for LGU skal være i lyset af, at drøftelser vedr. digitalisering er flyttet til LGU Digital. LGU var enige om, at fokus skal være på aktuelle
uddannelsespolitiske tiltag og sikring af en sammenhængende studieadministration
inkl. ledelsessparring. Dette kan suppleres med strategiske temaer initieret af LGU, såsom den studerende i centrum. Møderne ønskes vægtet således, at der er plads til få,
dybdegående drøftelser og færre orienteringer.
SOS og ABM laver notat om fokusområder, der efterfølgende drøftes på 1:1 møder med
LGU’s medlemmer. Desuden tilpasses LGU’s årshjul til drøftelsen.

5.

Circle U
FL gav status på arbejdet med Circle U. Der er god fremgang og godt samarbejde i projektet. Der arbejdes pt. på at afklare forhindringer i form af forskellige synspunkter i
alliancen vedr. behov for fælles it-understøttelse af mobilitet, samt lovgrundlaget omkring deltagelse i blended learning.

6. Kort bordrunde og eventuelt
LGU orienterede gensidigt hinanden.
VEST-båndet har møde med Uddannelsesudvalget 20. juni 2022. SOS rundsender
programmet.

