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Dato Klokkeslæt Sted Nr.
 02.02 2022 Kl. 14.00 – 16.00 Frandsensalen 2021-02

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

Afbud NDH 
Mødeleder Arnold Boon
Gæster Punkt 4: Thomas Tandskov Dissing, BI-enheden
Noter Pernille Bak Pedersen

Nr. Dagsordenspunkt
 Dagsorden, referat og planlægningshjul

0 Bemærkninger til  dagsordenen (beslutningspunkt)
Konklusion LEA godkendte dagsordenen. 

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

2 Planlægningshjulet (drøftelsespunkt)

Konklusion Der var ingen bemærkninger til planlægningshjulet.
Strategiske/tematiske drøftelser

3 Fremtidens arbejdsplads: Opsamling på drøftelser i 
LSU/LAMU

Indstilling Det indstilles, at LEA drøfter erfaringer og læring fra en tid med COVID-
19 og vurderer, hvilke temaer det er relevant at gå videre med og drøfte 
med ASU/AAMU.

Konklusion LEA drøftede erfaringer og læring efter en tid med COVID-19 med sær-
ligt fokus på, hvad vi har lært fra en periode med mere distancearbejde. 

Der var enighed om, at det væsentlige er, hvordan vi kan tilrettelægge 
vores arbejde, så det er mest hensigtsmæssigt ift. opgaveløsningen. Med 
udgangspunkt i erfaringerne fra enhederne blev det drøftet, hvilken be-
tydning distancearbejde og tilstedeværelse på campus har for vores op-
gaveløsningen. Tilstedeværelse på campus vurderes i flere tilfælde at 
være vigtigt af hensyn til tilgængelighed for samarbejdspartnere. Distan-
cearbejde anses i nogle tilfælde som et godt redskab, der kan tages i 
brug, når det bidrager til opgaveløsningen.

Erfaringer og læring vil blive drøftet på ASU-møde, og personalepolitik-
ken om hjemmearbejde vil blive opdateret. ALBE, ABJ og PBN er an-
svarlige for at udarbejde et udkast til en opdateret politik om hjemmear-
bejde/distancearbejde.

4 Prioritering af indsatser i Business Intelligence-enheden, 
forår/sommer 2022

Indstilling BI-chefen indstiller til LEA’s beslutning: 
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 At herværende prioriteringsrunde i LEA giver luft til BI-enheden til 
intern udvikling og professionalisering, afslutning af prioriterede op-
gaver og X procent-opgaver samt bundne opgaver jf. bilag 1.

 At næste reelle prioriteringsrunde af nye opgaver med bidrag fra for-
retningsområderne behandles af LEA i august 2022 med en juste-
ringsrunde primo 2023.

Konklusion LEA tilsluttede sig indstillinger med følgende bemærkninger:
 Ønske om at rapporter fortsat primært skal udvikles decentralt. Det 

blev bekræftet, at det fortsat er strategien. Men på fx ph.d.-området 
er det hensigtsmæssigt, at BI-enheden også hjælper med front-end. 

 Der var ønske om, at rekrutteringsdelen ift. Ph.d.-Planner også prio-
riteres. Det vil blive imødekommet.

Konkrete sager
5 Covid-19 (drøftelsespunkt)

Konklusion Som det fremgår af mail til studerende og medarbejdere, er restriktioner 
og opfordringer ophævet. Coronasitet er opdateret med nuværende ret-
ningslinjer, hvor der er fokus på de generelle råd for smitteforebyggelse.
Til meddelelse

6A AU’s klimaregnskab 2020
Indstilling Det indstilles, at klimaregnskabet tages til efterretning.
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning. 

6B Opfølgning på klimahandleplan
Indstilling Opfølgning på 2021-handleplan for Aarhus Universitets klimastrategi 

2020-2025
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

6C Møde i universitetsledelsen den 26. januar samt den 2. fe-
bruar

Konklusion ABOON og KRTH orienterede fra seneste universitetsledelsesmøder, og 
LEA tog orienteringen til efterretning. 

6D Dagsordener til de kommende to universitetsledelsesmøder
Konklusion LEA tog orienteringen til efterretning.

6E Eventuelt
Konklusion LEA havde ingen punkter under Eventuelt
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