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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
5. januar 2022

Klokkeslæt
08.30 – 11.00

Faste deltagere

Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), AnneMette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO)
Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok
(CS)
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Sted
Virtuelt via Teams

Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til beslutning
Principper for ytringsfrihed
Universitetsledelsen drøftede det reviderede papir om ytringsfrihed for
medarbejdere og studerende. Universitetsledelsen udtrykte opbakning
til en bred og forlænget høringsproces. Universitetsledelsen fremlagde i
forlængelse heraf bemærkninger til såvel kernebudskabet som dele af
selve papiret. Det blev på den baggrund besluttet, at rektor går i dialog
med bestyrelsesformanden med henblik på at afklare, hvordan der
mest hensigtsmæssigt arbejdes videre med papiret og processen.
Håndtering af corona på uddannelsesområdet
Universitetsledelsen drøftede indstillingerne fra beredskabsgruppen på
uddannelsesområdet og besluttede på den baggrund følgende:
1.

Opfordring til kviktest/hjemmetest:
AU har for nuværende ikke mulighed for at stille en testkapacitet til rådighed. Fælles kommunikation om test skal afspejle de
nuværende retningslinjer fra myndighederne. Der var enighed
om, at man decentralt kan opfordre de studerende til kviktest/hjemmetest forud for fremmøde ift. konkrete aktiviteter.

2. Håndtering af studiestart for vinterstartere:
Universitetsledelsen besluttede, at en fælles udmelding fra AU
om fysisk studiestart, skal afvente nye nationale udmeldinger.
Beslutningen forberedes i Uddannelsesudvalget.
3. Forlængelse af studieassistentordningen:
Universitetsledelsen besluttede, at ordningen forlænges til og
med forårssemesteret 2022. Udgiften til ordningen afholdes på
fakulteterne.
4. Fortsat fokus på at undgå afstandskrav og stamhold:
Universitetsledelsens
Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100
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Universitetsledelsen var enige om, at undervisning afholdes,
hvis den naturligt kan leve op til eventuelle krav om afstand og
anvendelse af stamhold. Det kan overvejes at omlægge øvrige
dele til online, hvis det bliver aktuelt. Videre beslutninger forberedes i Uddannelsesudvalget.
5. Behov for skæringsdato ift. onlineundervisning:
De aktuelle restriktioner gælder frem til den 16. januar 2022.
Håndtering af undervisning i forårssemesteret vil blive drøftet
på universitetsledelsens beredskabsmøde den 14. januar.
6. Afklaring af dimissionsarrangementer:
Universitetsledelsen besluttede at en eventuelt fælles linje ift.
afholdelse af dimissioner i januar (medicin og jura) afventer
udmeldingen fra myndighederne.
Endelig blev det besluttet, at universitetsledelsen på beredskabsmødet
den 14. januar endvidere skal behandle spørgsmålet om afholdelse af
øvrige sociale og faglige arrangementer så som det kommende ledermøde og AU’s professormiddag.
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Til drøftelse
Status på møder i universitetsledelsen
Universitetsledelsen drøftede de ordinære ugentlige møder i universitetsledelsen, herunder behov for eventuelle tilpasninger fsva. dagsordener, materiale, tilrettelæggelse og opfølgning.
Universitetsledelsen var enige om, at møderne fungerer godt, og der
blev udtrykt tilfredshed med såvel materiale og opfølgning som mødeledelse og -kultur. Universitetsledelsen tilsluttede sig således, at der på
nuværende tidspunkt ikke iværksættes større ændringer. Der vil fremadrettet fortsat være fokus på løbende kvalitetssikring, herunder også
rammesætning, økonomiske konsekvenser og baggrund for dagsordenspunkterne.
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Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 22.
december 2021
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 22. december 2021.
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Pressebriefing
Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og
indkomne sager.
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Eventuelt
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Stab
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 12. samt den 19. januar 2022.

AARHUS
UNIVERSITET

Side 3 af 3
06-01-2022

Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Konklusion

Universitetsledelsen drøftede kort den vedtagne handleplan for klimastrategien og var enige om at tage en yderligere drøftelse af elementer
heri. Herudover vendte universitetsledelsen repræsentationen i hhv.
Det digitale Råd samt Life Science rådet. Det blev besluttet, at Lone
Ryg Olsen i første omgang går i dialog med de øvrige vestdanske universiteter herom.
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Stab
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Nordre Ringgade 1
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Til skriftlig meddelelse
Udrulning af Mobile Device Management
Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev bemærket, at der eventuelt kan blive økonomiske afledte konsekvenser forbundet hermed. Det blev taget til efterretning, at udrulningen vil blive
afprøvet på et enkelt institut med henblik på at høste erfaringer.

