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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde 

Universitetsledelsens 

Stab 

Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

AARHUS 

UNIVERSITET 

Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

6. april 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 12 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Anne-
Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen (EHN), Kri-
stian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen (LRO) 

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

Afbud 

Gæster Punkt 2: Camilla Rahbek 

Punkt 4: Anders Frølund 

Punkt 5: John Westensee 

Punkt 6: Vibeke Huus Rosenquist 

Referent Camilla Staniok 

Nr. Dagsordenspunkt 

 1 Drøftelse af Reformkommissionens rapport 
Konklusion Universitetsledelsen drøftede de foreløbige udmeldinger om Reform-

kommissionens rapport, som udkommer d.d. samt universitetets posi-

tioner i forhold til udspillets forskellige elementer. Der var enighed om 

at grundbudskabet skal være, at ’uddannelse er godt, uddannelse vir-

ker’, men at universitetet i øvrigt ellers skal have en linje, der flugter 

med det udarbejdede AU-positionspapir.  

Universitetsledelsen besluttede, at der i den kommende tid vil blive be-

hov for at drøfte flere emner relateret hertil, herunder samarbejdet 

med erhvervsskoler og professionshøjskoler samt optagelsessystemet. 

Til beslutning 
2 Planlægning af Lederseminar 2022 

Konklusion Universitetsledelsen drøftede den videre planlægning af ledelsessemi-

naret og godkendte programudkastet med enkelte bemærkninger, her-

under blandt andet, at universitetsledelsens bidrag fordeles ud på hele 

arrangementets program. 

3 Indstilling af kandidater til priser m.v. i 2022 (Lukket) 
Konklusion Punktet var lukket. 

4 Prisoverrækkelser og Årsfest 2022 (Lukket) 

Konklusion Punktet var lukket. 

Til drøftelse 
5 Prioritering af indsatsen i Forskningsstøtteenheden (FSE) 
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Konklusion  Universitetsledelsen havde med afsæt i det fremsendte materiale en 

initialdrøftelse af, hvordan der fremadrettet skal arbejdes med at fast-

lægge organiseringen af forskningsstøtte på AU og prioritere opgaverne 

i Forskningsstøtteenheden.  

Det blev besluttet, at Universitetsdirektør Arnold Boon går videre med 

at få lagt en proces herfor, med henblik på videre drøftelse og beslut-

ning i universitetsledelsen.  

 
 6 Retningslinjer for undervisningsmateriale udarbejdet af un-

dervisere på AU (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 7 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 8 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 20. og 27. april 2022. Rektor gjorde opmærksom på at 

det strategiske månedsmøde den 19. april er blevet omlagt til et ekstra-

ordinært Campus 2.0 styregruppemøde.  

 

 9 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 30. 
marts 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 30. marts 2022.  

 10 Pressebriefing 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 11 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Til drøftelse 
 12 Dagsorden til BM 2-2022 

Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenudkastet til BM 2-2022 til efterret-

ning. 

 13 Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 

22. marts 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen tog konklusionen fra initialdrøftelsen på det stra-

tegiske månedsmøde den 22. marts til efterretning. 

 


