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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

10. marts 2021 08.30 – 10.50 Microsoft Teams 10 

 

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: Kristian Thorn 

Punkt 4: Line Renate Hanssen 

Punkt 6: Bo Bjerre Jakobsen og Karl Christensen 

Punkt 7: Bo Bjerre Jakobsen og Camilla Rahbek 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Rammer for undervisning og eksamen i den resterende del af 

F21 
Konklusion  Universitetsledelsen besluttede følgende: 

 De nuværende præmisser for undervisning fastholdes semestret 

ud. 

 Såfremt en gradvis genåbning af campus bliver mulig:  

o prioriteres læsegruppeaktiviteter, læsepladser og udvalgte 

fag-sociale aktiviteter blandt studerende frem for omlagt 

undervisning. 

o vil afviklingen af fysiske prøver til sommereksamenen be-

grænses til prøver uden hjælpemidler samt praktiske prø-

ver. Der var enighed om, at det er studienævnene, der skal 

udarbejde indstillinger til, hvilke eventuelle prøver der bør 

omlægges, og at der udformes en prioriteret liste inden på-

ske, som der tages ledelsesmæssig beslutning om på fakul-

teterne. Det bemærkes, at afviklingen af de fysiske prøver 

er betinget af afstandskrav på maksimalt 1 meter kombine-

ret med et tydeligt set-up for test af de deltagende undervi-

sere og studerende. 

 

 3 Deltagelse på Folkemødet 2021 på Bornholm  
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede universitetets deltagelse på Folkemødet 

på Bornholm i indeværende år.  Universitetsledelsen var enige om, at 
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universitetet ikke deltager fysisk på folkemødet i 2021, men udeluk-

kende med et begrænset virtuelt program om torsdagen fra Aurora i 

Aarhus.  

 

 4 Fortsat planlægning af lederseminar 2021 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 5 Status på AU’s klyngesamarbejde  
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen om status for AU’s klyngesamar-

bejde til efterretning og godkendte i forlængelse heraf, den foreslåede 

model for fremtidige møder i AU-klyngegruppen og videndeling på 

tværs af AU. Der var enighed om, at det vil være nyttigt at få konfirme-

ret oversigten over AU’s deltagelse i de 14 nye klynger ved fakulteterne.  

 
  Til drøftelse 
 6 Årsrapport 2020, beretnings- og målrapporterings-afsnit 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede udkast til afsnit 2.2, 2.4 og 2.5 i årsrap-

porten 2020. 

 

I forhold til afsnit 2.2 blev det bemærket, at en ny opgørelse pr. 5. 

marts viser, at hjemtaget af eksterne midler ikke er faldet, men tværti-

mod steget med over 7 pct., idet en række modtagne 2020-midler er 

blevet registreret i starten af 2021 (som 2020-midler). Både ledelsesbe-

retning og målopfølgning tilpasses disse nye tal. 

Der var enighed om fsva. processen, at det tilstræbes, at materialet til-

går fakultetssekretariaterne inden det går i universitetsledelsen.  

 

Eventuelle yderligere bemærkninger der skal med i ledelsesberetnin-

gen, fremsendes til Bo Bjerre Jakobsen og Karl Christensen.  

 

Universitetsledelsen havde ikke bemærkninger til afsnit 2.4 og 2.5 i 

årsrapporten.  

 
 7 Strategiopfølgning. Statusredegørelse for den strategiske 

rammekontrakt og målopfølgning 2020, inkl. opfølgning på 
handleplan 2020 (Lukket)  

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 24. marts samt den 7. april 2021. 

Det blev bemærket, at universitetsledelsen på et kommende møde be-

handler operationalisering af økonomibeslutningen, som blev truffet 
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på BM1. ABOON udarbejder i samarbejde med AU Økonomi et oplæg 

hertil.  

  

 9 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 3. 
marts 2021 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 3. marts 2021. 

 
 10 Pressebriefing 

Konklusion  SCV orienterede om aktuel presse. 

 

 11 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
  Til skriftlig meddelelse 
 12A Ph.d.-beskæftigelsesundersøgelse 2020 - hovedtendenser  
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 12B Revideret kommissorium for AU´s Diversitets- og ligestil-

lingsudvalg 
Konklusion  Universitetsledelsen tog forslag til revideret kommissorium for AU’s 

Diversitets- og ligestillingsudvalg til efterretning. 

 

 


