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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

12. maj 2021 08.30 – 10.30 Microsoft Teams 17 

 

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 3: Grith Thagaard Loft 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Indstilling til DFF´s bestyrelse og de fem faglige råd (Lukket) 

Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 3 Kvartalsdrøftelse Circle U. 
Konklusion  1. Universitetsledelsen kvitterede for det fremsendte materiale og tog 

status og overblik til efterretning.  

 

2. Universitetsledelsen tiltrådte processen om udpegning af chairs, her-

under: 

 den ønskede profil for Academic Chairs,  

 at der igangsættes et opsøgende arbejde for at identificere og 

udpege Academic Chairs, 

 at der tilstræbes størst mulig sammenhæng til AU’s Strategi 

2025 og strategiske satsninger, 

 at der tilstræbes en fordeling af de fem Academic Chairs på 

flest mulige fakulteter samt at den endelige formelle beslutning 

herom tages op på et kommende møde i universitetsledelsen, 

 at frikøb af Academic Chairs på 20% af disses arbejdstid dæk-

kes af de fakulteter, hvor de pågældende Academic Chairs er 

ansat. Det blev i denne sammenhæng bemærket, at udmønt-

ningen skal foregå på institutniveau og der var enighed om, at 

der er behov for at sikre, at det bliver attraktivt at tage del i.  

 

3. Universitetsledelsen tog finansieringen og seed money-processen til 

efterretning. 
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4. Universitetsledelsen tiltrådte forslaget om nedsættelse af et fakul-

tetsnetværk. Der var enighed om, at den i forvejen udvalgte Circle U. 

kontaktperson i dekansekretariaterne bør være en nøgleperson i denne 

sammenhæng.   

 
  Til drøftelse 
 4 Shaping Digital Society – SHAPE 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede SHAPE med henblik på fremlæggelse for 

bestyrelsen på BM 3-2021. Universitetsledelsen kvitterede for oplæg-

get. Det blev bemærket, at det tværdisciplinære, samarbejdet med fa-

kultet Natural Science samt forskningstyngden med fordel kan priori-

teres og arbejdes tydeligere ind i oplægget. Herudover blev der opfor-

dret til at fremhæve visionen og et løsningsorienteret fokus samt at 

konkretisere tidsplanen.  

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 5 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 19. samt den 26. maj 2021. EHN bemærkede, at han ude-

lukkende har mulighed for at deltage i økonomidrøftelsen på mødet 

universitetsledelsen den 19. maj.  

 
 6 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 5. maj 

2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 5. maj 2021. 

 
 7 Eventuelt 
Konklusion  ABOON orienterede universitetsledelsen om den kommende drøftelse 

og beslutning fsva. ØR1, herunder vurderingen af, at der er behov for 
resultatforbedringer. Det blev understreget, at den endelige beslutning 
træffes den 19. maj 2021 og at dette således er en orientering om, at det 
indarbejdes i beslutningsoplægget.   
 

  Til skriftlig meddelelse 
 8 Forberedelse af Bestyrelsens seminar (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 9 Deltagelse på Folkemødet 2021 på Bornholm – online pro-

gram 17. juni 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog programmet til efterretning. 

 
 10 Opdatering af standardsætning i AU’s stillingsopslag 
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Konklusion  Universitetsledelsen tog den nye standardsætning vedr. diversitet og lige-

stilling i AU’s stillingsopslag til efterretning. 

 
 11 Dagsorden til møde i Rektorkollegiet d. 18. maj 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 

 


