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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)
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Punkt 2: Line Renate Hanssen
Punkt 3: Peter Bruun Nielsen
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Sted
Microsoft Teams

Dagsordenspunkt
Universitetsledelsens egen tid
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Til drøftelse
Arbejdet med handleplaner og grundfortælling for Strategi
2025
Universitetsledelsen orienterede kort hinanden om den aktuelle proces
for udvikling af handleplan 2022, herunder status for arbejdet på fakulteterne, i udvalgene, LEA samt Erhverv og Innovation.
Grundlæggende er arbejdet med at udvikle handleplaner for 2022 i god
gænge. Der var enighed om, at det er vigtigt, at der fokuseres på at prioritere udvalgte indsatser og aktiviteter, at der sikres sammenhæng
med Strategi 2025 ift. den strategiske rammekontrakt, samt at der tilstræbes kontinuitet af hensyn til de langsigtede initiativer, der allerede
er sat i værk.
Endelig drøftede universitetsledelsen formidling af grundfortællingen
for Strategi 2025 som et redskab til det lokale arbejde med strategien.
Det blev besluttet, at universitetsledelsen efter mødet sørger for at
bringe budskaberne videre i de respektive ledelseslinjer. Herudover
blev det aftalt, at der muligvis skal findes et andet begreb end ’emergens’ til at udtrykke åbenhed i strategiudviklingen samt at grundfortællingen også med fordel kan anvendes i onboarding af nye medarbejdere
på universitetet.
Status på digitaliseringsstrategien
Universitetsledelsen tog statusrapporteringen til efterretning og drøftede herunder blandt andet, format og kadence for afrapportering
fremadrettet. Det blev besluttet, at universitetsledelsen cirka årligt
modtager en afrapportering og at denne simplificeres yderligere, således at der i højere grad tilstræbes overblik med afsæt i de overordnede
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temaer og med fokus på fremdrift, budgetoverholdelse og eventuelle risici og/eller større udfordringer/trusler.
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Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Tlf.: 87150100

Til meddelelse
Gensidig orientering
Ingen bemærkninger.
Status på indkøbsområdet
Universitetsledelsen tog nøgletal og status på indkøbsområdet til orientering.
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Baggrundsnotat om Innovationsfonden
Universitetsledelsen tog baggrundsmaterialet til orientering.
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Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 10. februar 2021
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 10. februar 2021.
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Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 24. februar samt den 3. marts 2021 med følgende bemærkninger fsva. den 24. februar:
 Følgende punkt skydes til 3. marts: ”Aarhus Universitets deltagelse som case i internationalt forskningsprojekt”
 Følgende punkt ændres fra et meddelelsespunkt til et drøftelsespunkt: ”Status på ph.d.-forlængelser og dispensationer bevilget grundet Covid-19-situationen”.

