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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

19. maj 2021 08.30 – 10.30 Microsoft Teams 18 

 

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 EHN (Mercantec bestyrelsesseminar) – deltager dog under gennemgangen af 

punkt 2 

Gæster Punkt 2: Morten Vils Sørensen 

Punkt 3: Anne Lindholm Behnk og Majbrit Lund Gottrup 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Økonomirapport 1 2021 (Lukket) 

Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 3 Kortlægning af 4. og 5. ledelsesniveau (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 4 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 26. maj samt den 2. juni uden bemærkninger.  

 
 5 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 12. 

maj 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 12. maj 2021. 

 
 X Ekstra punkt:  

Genåbning af Aarhus Universitet pr. 21. maj 2021 
Konklusion  I den politiske aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj fremgår, 

at alle studerende på videregående uddannelser kan møde fysisk frem, 
og at der sker en gradvis normalisering af fysisk fremmøde på arbejds-
pladser i tre faser: 

 Fase 1 fra d. 21 maj: 20 pct. fremmøde 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/05/Aftale-om-udmoentning-af-genaabning-pr.-21.-maj-2021.pdf
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 Fase 2, når alle +50 har opnået beskyttelse fra første stik (14. 
juni): 50 pct. fremmøde 

 Fase 3 fra d. 1. august: 100 pct. fremmøde  
 
ABOON orienterede fra mødet med universitetsdirektører og Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet d. 18. maj om aftalen, hvor det blev 
præciseret, hvad der gælder for universiteterne. 

 
Universitetsledelsen tilsluttede sig det fremsendte udkast til udmelding 
til alle medarbejdere og studerende. Det blev bemærket, at der tilføjes 
en mindre rettelse i udmeldingen, således at det tydeligt fremgår, at 
der også skal tages højde for medarbejderes eventuelle individuelle be-
hov ift. fremmøde.   
 
I forbindelse med udmeldingen bemærkes følgende: 

 Ph.d.-studerende betragtes i denne sammenhæng fortsat som 
studerende, og alle ph.d.-studerende har derfor mulighed for at 
møde fysisk frem på universitetet.  

 Al fysisk fremmøde for medarbejdere skal fortsat aftales med 
nærmeste leder, således at det sikres at fremmøde sker inden 
for rammen på 20 %, og at der ikke forsamles flere i bygnin-
gerne, end at alle fremmødte medarbejdere til enhver tid har 
mulighed for at overholde afstandskravet. 

 Ministeriet har på møde d. 18. maj præciseret, at de 20 pct. 
kommer oveni de medarbejdere, der allerede er på campus som 
led i forskning, undervisning og varetagelse af kritiske funktio-
ner.  

 
Som anført i det fremsendte beslutningsoplæg er det fra d. 21. maj lige-
ledes muligt at afholde og deltage i faglige arrangementer med fysisk 
fremmøde for medarbejdere, når man holder sig inden for rammen på 
20 pct., samt overholder øvrige retningslinjer for smitteforebyggende 
tiltag. Arrangementerne skal således ikke længere være kritiske for, at 
kunne afholdes med fysisk fremmøde. Afholdelse af et arrangement 
skal dog fortsat aftales med nærmeste leder. 
 
Endelig blev det bemærket, at UFM har udmeldt, at det igen bliver mu-
ligt at afholde sociale arrangementer, men at anbefalinger fra Sund-
hedsstyrelsen endnu ikke foreligger. Ind til anbefalingerne er opdate-
ret, kan der fortsat ikke afholdes sociale arrangementer. 
 
Universitetsledelsen tog orienteringen vedr. faglige og sociale arrange-
menter til efterretning, herunder også at prisoverrækkelserne d. 26. 
maj og MatchPoints d. 27. til 29. maj, afholdes som planlagt med (del-
vis) fysisk fremmøde.  

 
 6 Eventuelt 
Konklusion  Rektor orienterede om det seneste møde i Rektorkollegiet (DKUNI), 

herunder blandt andet om drøftelser af det kommende politiske udspil 
vedr. ’Uddannelser i hele landet’, fælles indspil til Finanslov 2022 samt 
de aktuelle problemstillinger vedr. forsknings- og innovationssamar-
bejde med lande uden for EU. I forhold til sidstnævnte var der enighed 
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om, at dette skal dagsordensættes som en selvstændig drøftelse i uni-
versitetsledelsen, hvor også AU’s egne retningslinjer drøftes.  

 
  Til skriftlig meddelelse 
 7 Program for bestyrelsesseminar samt dagsorden til BM 3-

2021 
Konklusion  Universitetsledelsen tog programmet for bestyrelsens seminar samt 

dagsordenen til BM 3-2021 til efterretning. 

 
 8 Genberegning af den ledighedsbaserede dimensionering 
Konklusion  Universitetsledelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 


