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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

2. december 2020 08.30 – 10.30 Frandsensalen 36 

 

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 Punkt 2: Anne Lindholm Behnk 

Punkt 3: Peter Bruun Nielsen 

Referent Camilla Staniok 

 

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

  Til beslutning 
 2 Strategisk arbejde med karriereudvikling på AU 

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede universitetets strategiske arbejde med 

karriereudvikling og var enige om at styrke indsatsen, som også angivet 

i Strategi 2025. Der var ligeledes tilslutning til at fokusere på de yngre 

forskeres karriereudvikling, som indstillet i det fremsendte materiale.  

Universitetsledelsen besluttede, at næste skridt er, at de fremsatte for-

slag fra hhv. HR og JRDP arbejdsgruppen arbejdes sammen og at UL 

forelægges sagen igen i første halvår af 2021. Endelig blev det besluttet, 

at finansieringen af JRDP forlænges et år, og at Arnold Boon går videre 

med arbejdet om den organisatoriske forankring.  

 
 3 Godkendelse af ny Informationssikkerhedspolitik og status 

på handlingsplan for styrket it-sikkerhed (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 4 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 9. samt den 21. december med følgende bemærkninger 
fsva. universitetsledelsesmødet den 9. december: 

 Punktet ”Positionspapir om optagelse” udgår og dagsordensæt-
tes primo 2021.  

 Til brug for behandlingen af punktet ”Planlægning af ledermø-
det” fremsender universitetsledelsen mikronotater samt oplæg 
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til dagen til Line Renate Hanssen, hanssen@au.dk senest tirs-
dag d. 8/12 kl. 16.00. Materialet vil herefter blive samlet og til-
gængeligt i Prepare.  

Samt fsva. universitetsledelsesmødet den 21. december: 

 Punktet “Drøftelse af strategiårshjul og handleplansudvikling” 
tilføjes dagsordenen.  

 
 5 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 25. 

november 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 25. november 2020. 
 

  Til meddelelse 
 6A Gensidig orientering 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
 6B Dagsorden til BM 5-2020 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til BM 5-2020 den 9. december 

til efterretning. 

 
 6C Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 8. december 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til mødet i Rektorkollegiet den 8. 

december til efterretning. 

 
 6D Eventuelt 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede regeringens udmelding om nye tiltag for 

at reducere smitteudviklingen i 17 kommuner i Hovedstadsområdet, 

herunder betydningen for aktiviteter, undervisning, eksamener mv. på 

Aarhus Universitet. Tiltagene gælder fra den 7. december 2020 og fore-

løbigt indtil den 2. januar 2021. Det blev besluttet, at Kommunikation 

og Presse udarbejder en AU udmelding.  

Arnold Boon orienterede i sammenhæng hermed om seneste UDU 

møde, hvor tiltagene også blev drøftet. Der var i universitetsledelsen 

enighed om at tilslutte sig den fælles fortolkning, herunder at der er 

tale om kraftig reduceret aktivitet men med fleksibilitet til at gennem-

føre undervisning og eksamen.  

 

Endelig drøftede universitetsledelsen arbejdet med den kommende 

mini APV. Universitetsledelsen udtrykte ønske om, at AU HR udsender 

en opfølgende mail, som specificerer krav og mulige tilgange hertil.  

 

mailto:hanssen@au.dk

