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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

1. december 2021 08.30 – 11.00 Frandsensalen 36 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik 
Bøtker (HEB), Anne-Mette hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm 
Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Ol-
sen (LRO) 

Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok 
(CS) 

Afbud  

Gæster Punkt 2: Andreas Stounbjerg 

Punkt 4: Inge Liengaard (afbud) 

Punkt 5: Finn Borchsenius 
Punkt 6: Anne Teglborg + Anders Frølund 

Referent Camilla Staniok 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
  1 Universitetsledelsens egen tid 
  Der tages ikke referat fra dette punkt. 

  Til beslutning 
 2 Handleplan for 2022 for Aarhus Universitets klimastrategi 

2020-2025 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte handleplan 2022 for Aarhus Universi-

tets klimastrategi. Det blev bemærket, at der aktuelt arbejdes ud fra, at 

formålet er CO2 reduktion, men at det i 2022 vil være relevant at gen-

besøge klimastrategien og vurdere behovet for et større fyrtårnsprojekt. 

 
 3 Aktivering af Multi Faktor Authentikering  (MFA) for alle 

brugere på Aarhus Universitet 
Konklusion  Universitetsledelsen tilsluttede sig anbefalingen om at aktivere Micro-

soft MFA for alle studerende på AU og for nye studerende ved studie-

optag. Herudover støttede universitetsledelsen op om udarbejdelse af 

en konsekvensanalyse ved implementering af MFA, som beskrevet i 

den fremsendte indstilling. 

 
 4 Godkendelse af Gender Equality Plan til Horizon Europe 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte udkast til AU’s Gender Equality Plan 

(GEP) med enkelte sproglige justeringer. Det blev endvidere bemærket, 

at universitetets GEP fremadrettet integreres i AU’s arbejde med hand-

leplan for ligestilling. 

 

 5 Nyt uddannelsesinitiativ på Tech (Lukket) 
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Konklusion  Punktet var lukket. 

 

  Til drøftelse 
 6 Rekruttering af bachelorstuderende 
Konklusion  Anne Teglborg og Anders Frølund præsenterede indledningsvis ud-

valgte rekrutteringsaktiviteter på AU. Universitetsledelsen kvitterede 

for oplægget og gav stor opbakning til den valgte tilgang, hvor eksiste-

rende studerende bidrager med viden om livet som studerende på AU 

til potentielle ansøgere. 

 

Universitetsledelsen tog endvidere kampagneevalueringens hovedpoin-

ter til efterretning, herunder også justeringen af rekrutteringskampag-

nen 2022 og en fortsat tilbageholdenhed på anvendelsen af outdoorme-

dier.  

  

 7 Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (Luk-

ket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 8 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 8. samt den 22. december 2021. 

 

Det bemærkes, at dagsordenen for mødet den 22. december formentlig 

vil blive tilpasset, således at universitetsledelsen på dette møde kan få 

kommenteringsbidrag til AU’s institutionsplan og forslag til håndtering 

heraf til drøftelse og godkendelse (jf. punkt 7).  

 
 9 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 24. 

november 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 24. november 2021. 

 

Referatet under punkt 6 præciseres således at følgende indsættes i ste-

det for den aktuelle formulering:   

”Det blev bemærket af Hans Erik Bøtker, at det ift. omorganiseringen 

af ph.d.-området og herunder de aktiviteter der nu placeres i enheden 

AU PhD under Administrationscenter Health, anses som en forudsæt-

ning, at der følger tilsvarende ressourcer med til Health.” 

 

 10 Pressebriefing 
Konklusion  Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og 

indkomne sager. 
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 11 Eventuelt 
Konklusion  Universitetsledelsen bød endnu engang ny dekan på Health, Anne-

Mette Hvas, velkommen og takkede i sammenhæng hermed ligeledes 
Hans Erik Bøtker for en flot indsats i konstitueringsperioden.  
 

  Til skriftlig meddelelse 
 12 Dagsorden til BM 5-2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 
 12 Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 16. 

november 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog konklusionen til efterretning. 

 

 


