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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 
Den 1. juli 2020 09.30 – 11.30 The Kitchen 22 

 
Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Lars Bo 

Nielsen (LBN), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian 
Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 
Steen Harrit Jakobsen (SHJ), Sys Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok (CS) 

Afbud  
Gæster  
Referat Camilla Staniok 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
   
  Til beslutning 
 1 Organisering af forsknings- og uddannelsesområdet:  

Nye kommissorier for UFFE og UFU  
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte med enkelte tekstnære bemærkninger: 

• Udkast til kommissorium for Udvalget for Forskning og eksternt 
samarbejde (bilag 1), herunder at udvalget fremover hedder Forsk-
ningsudvalget samt det forelagte forslag til bemanding 

• Udkast til kommissorium for Udvalget for uddannelse (bilag 2), 
herunder at udvalget fremover hedder Uddannelsesudvalget 

 
 2 AU Library – licensøkonomi 2021 – 2024 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Til drøftelse 
 3 Handleplan for flere kvinder i forskning -  Opfølgning 2019 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede udviklingen i ’Opfølgning 2019’ og var 

enige om, at tallene ikke viser en tilfredsstillende udvikling på området. 
Der er en række initiativer, som indgår i ’Handleplan for diversitet og 
ligestilling på AU 2020-2021’, som aktuelt er i høring og som skal bi-
drage til at ændre på dette billede.  

 
 5 Initialdrøftelse vedr. USM (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 5 Pressebriefing 
Konklusion  Universitetsledelsen besluttede at rykke punktet til beredskabsmødet 

fredag d. 4. juli 2020.  
 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til det kommende erhvervsudvalgs-
møde samt kommende to universitetsledelsesmøder  
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Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for erhvervsudvalgs-
møde den 5. august samt til universitetsledelsesmøder den 12. og 19. 
august. 
 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 24. 
juni 2020 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-
versitetsledelsen den 24. juni 2020. 
 

  Til meddelelse 
 8A Gensidig orientering 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
 8B Systemunderstøttelse af undervisningsevaluering på AU 
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen om anskaffelse af ’BLUE’ til ef-

terretning. 
 

 8C Implementering af WorkZone og styrket journaliserings-
praksis 

Konklusion  Universitetsledelsen tilsluttede sig implementeringsplanen og var enige 
om, at der lokalt skal iværksættes de nødvendige tiltag og allokeres de 
nødvendige ressourcer, med henblik på at journaliseringspligtigt mate-
riale bliver journaliseret. 

 
 8D Eventuelt 
Konklusion  TP bemærkede, at universitetsledelsen på et kommende møde bør 

drøfte ’data management’, og universitetsledelsen tilsluttede sig dette 
forslag.  
 
Universitetsledelsen drøftede planlægning af undervisning i efteråret 
2020 og var enige om, at planlægningen kan igangsættes ud fra en bred 
fortolkning af ministerens foreløbige udmelding. Der er igangsat en hø-
ring af de nye retningslinjer, blandt andet afstandskravet på 1 meter og 
AU har i denne sammenhæng afgivet høringssvar.  

 
 


