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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

6. juli 2022 08.30 – 11.00 Frandsensalen 22 

 

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 Lone Ryg (ferie) 

Arnold Boon (ferie) 

Gæster Punkt 3: Inge Liengaard 

Referent Camilla Staniok 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 

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

 
  Til beslutning 
 2 Opdatering af retningslinjerne for Forskningsetisk Komité 

Konklusion  På baggrund af indstillingen fra Forskningsetisk Komité, godkendte 

universitetsledelsen de opdaterede retningslinjer for komitéen med en 

enkelt tilføjelse. Det skal specificeres, at kompetencen til endeligt at 

vurdere om en undersøgelse gennemføres, ligger hos institutlederen. 

 
 3 Handleplan for ligestilling 2020-22: Årlig opfølgning 2021 

Konklusion  Universitetsledelsen behandlede opfølgning på ligestillingsområdet 

2021 ved: 

- At dekanerne delte succeser og udfordringer, herunder både kultu-

relle og strukturelle aspekter i arbejdet. 

- At universitetsledelsen drøftede observationspunkter for udform-

ning af den kommende ”Handleplan for diversitet, ligestilling og 

inklusion 2023-25”. Det blev i den sammenhæng understreget, at 

det er afgørende, at universitetsledelsen udviser handling, og at der 

fokuseres mere på arbejdspladskulturen.  

- At universitetsledelsen godkendte, at data om ligestilling på AU 

fremover lægges på hjemmesiden, når de er klar i foråret, efter for-

udgående orientering på et UL-møde. 

 
  Til drøftelse 
 4 Status på universitetsledelsens strategiske månedsmøder 

Konklusion  Universitetsledelsen: 
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 Drøftede universitetsledelsens strategiske månedsmøder, herunder 

erfaringsudveksling ift. forberedelse, afholdelse og opfølgning på 

møderne samt behov for eventuelle tilpasninger.  

 Besluttede, at der fremover ikke skal udarbejdes ’Startkit’. Fakulte-

terne tager ansvar for forberedelsen og Universitetsledelsens Stab 

bidrager på efterspørgsel fra fakulteterne. Herudover var der enig-

hed om en skærpet opmærksomhed på, hvordan institutlederne i 

højere grad kan bringes i spil i afholdelsen af møderne.  
 Tog til efterretning, at de planlagte reservationer for universitetsle-

delsen fredag morgen annulleres fra og med august 2022 

 
 5 Opfølgning på bestyrelsens seminar 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen fulgte op på bestyrelsens seminar den 30. juni-1. 

juli 2022 og drøftede herunder generelle input fra bestyrelsen, kon-

krete bemærkninger til handleplan 2023 samt politiske refleksioner fra 

samtalen med departementschef Hanne Meldgaard.  

 

Det blev besluttet, at der fremadrettet planlægges et særskilt forbere-

dende møde i universitetsledelsen forud for bestyrelsesseminaret, til 

drøftelse af centrale indsatser og budskaber i dekanernes oplæg. 

 
 6 Politisk interessevaretagelse - gensidig briefing om aktuelle 

dialoger og handlinger 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 7 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 10. samt den 17. august 2022. 

 8 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 29. 
juni 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 29. juni 2022 med bemærkninger til referatet 

vedrørende FSE (punkt 4) – Lukket. 

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

indkomne sager, herunder blandt andet de offentliggjorte tal vedrø-

rende ansøgninger til de videregående uddannelser. 

 10 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 
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  Til skriftlig meddelelse 

 11 Årsplan fra AUL 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen tog Årsplan 2022 samt information om kom-

mende strategiproces til efterretning. 

 12 Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 

den 14. juni 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen tog konklusionen fra initialdrøftelsen på det stra-

tegiske månedsmøde den 14. juni til efterretning. 

 


