
 Side 1 af 2 
20-05-2022 

 
Konklusionsnoter – LEA-møde 
 

Universitetsledelsens  
Stab 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
Tlf .: 87150100 

 
 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
Dato Klokkeslæt Sted 
6. april 2022 Kl. 14.00 – 16.00 1431-021+023 

 
Faste deltagere ABOON, ABJ, ABM, ALBE,  HVR, JWE, KRTH, MW, NDH, OJ, PBN 

Afbud ABM deltog ikke mellem kl. 14 og 15. 
Mødeleder Arnold Boon 
Gæster Punkt 3: Flemming Lorenz (deltager virtuelt) 
Noter Pernille Bak Pedersen 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   Dagsorden, referat og planlægningshjul 
 0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt) 
Konklusion  LEA godkendte dagsordenen.  
 1 Bemærkninger til referat mødet den 30. marts 2022 (beslut-

ningspunkt) 
Noter  - 
Konklusion  LEA godkendte referatet. 
 2 Planlægningshjulet (meddelelsespunkt) 

Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
  Strategiske/tematiske drøftelser 
 3 APV-undersøgelse (drøftelsespunkt)  
Konklusion  Konsulent fra Ramböll præsenterede med udgangspunkt i bilag 2 resul-

tater fra APV’en for Enhedsadministrationen, og LEA stillede spørgsmål 
til resultaterne og drøftede resultaterne.  

LEA besluttede, at den videre proces skal foregå lokalt, og at der for nu 
ikke skal være tværgående indsatser. Der gives plads til lokale dialoger 
om resultaterne for de enkelte enheder. Det skal give mulighed for at få 
bedre indblik i, hvad der ligger bag resultaterne, og hvad der er vigtigst 
at fokusere på fremover i de respektive enheder.  

I de kommende måneder udarbejdes handleplaner. LEA delte erfaringer 
om udarbejdelse af handleplaner. Vurderingen er, at det er vigtigt at fo-
kusere handleplanerne til det mest væsentlige og at gøre det overkom-
meligt at opnå. På den måde erfares det, at man opnår bedre resultater.  

Når der har været lokale drøftelser samles der op i LEA. 
  Konkrete sager 
 4 Eksterne projekter som kontinuerligt forlænges (beslutnings-

punkt) 
Konklusion  LEA tilsluttede sig indstillingen om at indføre retningslinjerne med en 

enkelt bemærkning. Der var ønske om at finde ud af, om der er tilsva-
rende retningslinjer for projekter med en slutdato. 

  Til meddelelse 



 Side 2 af 2 
20-05-2022 

 
Konklusionsnoter – LEA-møde 
 

Universitetsledelsens  
Stab 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Aarhus C 
Tlf .: 87150100 

 
 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 5A Møde i universitetsledelsen den 6. april 2022 
Konklusion  ABOON og KRTH orienterede fra seneste UL-møde.  
 5B Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder 
Konklusion  LEA tog orienteringen til efterretning. 
Noter  - 
Konklusion  I forbindelse med udflytning af uddannelser til Foulum blev der gjort 

opmærksom på, at der er behov for administrativ understøttelse. Der er 
nedsat en taskforce, som skal understøtte processen. HVR deltager 
blandt andre i taskforcen. 
 
Retningslinjer for distancearbejde er blevet drøftet på HSU/HAMU-
møde den 1. april. De behandles igen på kommende HSU-møde. 

 


