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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

11. august 2021 08.30 – 10.30 Frandsensalen 23 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik 
Bøtker (HEB), 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 4: Inge Liengaard 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 AU organisering ift. fordeling af DeiC HPC 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte det fremsendte forslag til organisato-

risk set-up ift. at modtage og behandle ansøgninger til DeiC HPC-res-

sourcer. 

 
 3 Planlægning af Universitetsledelsens studietur 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede den indledende planlægning af universi-

tetsledelsens næste studietur. Universitetsledelsen besluttede en dags-

tur til universitetet i Oslo ultimo 2021 og en studietur til Bruxelles / 

Université catholique de Louvain sidst på foråret 2022. På den bag-

grund udarbejdes deciderede programforslag til godkendelse. 

 
  Til drøftelse 
 4 Opfølgning på ligestillingsområdet 2020: Data samt status på 

handleplan 
Konklusion  Dekanerne, universitetsdirektøren, prorektor samt erhvervsdirektøren 

præsenterede hver kort de væsentligste udfordringer og indsatser i 
egen organisation ift. arbejdet med ligestilling.  
 
Herefter drøftede universitetsledelsen tværgående tendenser og udfor-

dringer samt eventuelle næste skridt. Der var blandt andet enighed om 

budskabet om, at handleplanen for ligestilling er en strategisk og prio-

riteret dagsorden på universitetet, som skal formidles og understøttes i 

hele ledelseslinjen, og at universitetsledelsens medlemmer hér skal gå 

forrest og utvetydigt tage del i kommunikationen heraf.  

 
 5 Partnerskabsaftale med Aarhus Kommune 
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Konklusion  Universitetsledelsen drøftede temaerne i udkast til partnerskabsaftale 

2022-2025 og tillæg til aftalen gældende for 2022-2023.  

Universitetsledelsen besluttede, at der skal udvælges konkrete forslag 

til indsatser/handlinger, som universitetet vil byde ind med og forplig-

tige sig på, i samarbejdet med kommunen.   

 
På den baggrund blev det besluttet, at alle i universitetsledelsen giver 

en tilbagemelding til Steen Harrit Jakobsen om, hvad deres respektive 

område/fakultet vil bidrage med (1-2 forslag). Medlemmerne af univer-

sitetsledelsen skal i forberedelsen heraf sikre, at der bliver foretaget 

den fornødne koordinering mellem beslægtede fagområder og i det 

hele taget på tværs af fakulteterne/fagområderne.  

Bidrag skal fremsendes senest d. 25. august til shj@au.dk.  

 
 6 Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (Luk-

ket) 
Konklusion  Punktet var lukket.   

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 7 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 25. august samt den 1. september 2021. 

 

 8 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 23. 
juni 2021 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 23. juni 2021. 

 
 9 Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

 
  Til skriftlig meddelelse 
 10 Konklusion fra initialdrøftelse på strategisk månedsmøde 

22. juni 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog konklusionen til efterretning. 
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