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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 
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Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON) (deltog vir-
tuelt), Anne-Mette Hvas (AMH), Thomas Pallesen (TP), Eskild Holm Nielsen 
(EHN), Kristian Pedersen (KP), Johnny Laursen (JL) og Lone Ryg Olsen 
(LRO) 

Kristian Thorn (KRTH), Sys Christina Vestergaard (SCV) og Camilla Staniok 
(CS) 

Afbud  

Gæster Punkt 3: Inge Liengaard 

Punkt 4: Grith Thagaard Loft 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Plan for samarbejdet med store virksomheder 

Konklusion  Universitetsledelsen kvitterede for det fremsendte arbejde og drøftede 

de oplistede 25 virksomheder i forhold til at gå dialog omkring et po-

tentielt strategisk samarbejde med AU. Universitetsledelsen gav opbak-

ning til at fokusere på omtrent ti strategiske samarbejder. Det blev be-

sluttet, at universitetsledelsen sender eventuelle bemærkninger og for-

slag til listen senest ved udgangen af uge 8 til erhvervsdirektør Lone 

Ryg Olsen. Endelig tog universitetsledelsen status for øvrige samarbej-

der med store virksomheder til efterretning. 

 
 3 Udkast til kommissorium for arbejdsgruppe vedr. tværgå-

ende, missionsdrevet forskning på AU 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte det reviderede udkast til kommisso-

rium (bilag 1) med bemærkning om, at der fokuseres på dels at under-

støtte de tre nyetablerede tværgående satsninger (START, PIREAU og 

SHAPE), dels rammerne for tværgående samarbejder og hjemtag af 

missionsorienteret funding.  

Endelig godkendte universitetsledelsen forslag til proces og sammen-

sætning af arbejdsgruppen. Det blev aftalt, at universitetsledelsen 

fremsender deres indspil til arbejdsgruppen til Inge Liengaard (Univer-

sitetsledelsens stab) inden den 1. marts 2022.    

 
 4 Kvartalsdrøftelse om Circle U. 
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Konklusion  Universitetsledelsen tog først status og udvikling siden sidst til efterret-

ning. Universitetsledelsen kvitterede for programledelsen og styregrup-

pens arbejde og tilkendegav en klar opbakning til det videre arbejde og 

de internationaliseringsmuligheder Circle U. giver. Endelig drøftede og 

tiltrådte universitetsledelsen prioriteringen for 2022. Det blev beslut-

tet, at styregruppen tilføjes en repræsentant fra HE.  

 
  Til drøftelse 
 5 Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede kort status på de politiske forhandlinger 

vedrørende sektor- og institutionsplan. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 2. samt den 16. marts 2022. Det blev besluttet, at punktet 

vedrørende residential colleges den 2. marts forsøges rykket, da Lone 

Ryg Olsen har afbud til dette møde. 

 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 9. fe-
bruar 2022 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 9. februar 2022 med en enkelt bemærkning. De-

kan Anne-Mette Hvas ønsker konklusionen vedrørende punkt 2 ”Orga-

nisatorisk implementering af nye fælles principper for undervisnings- 

og eksamensplanlægning” rettet, således at tidshorisonten for den kon-

krete planlægningsproces præciseres til et halvt år. Universitetsledel-

sen gav opbakning til denne rettelse og det blev aftalt, at HE fremsen-

der konkret formulering til Camilla Staniok (Universitetsledelsens 

Stab). 

 

 8 Pressebriefing 
Konklusion  Presse- og kommunikationschefen orienterede om aktuel presse og 

indkomne sager. Universitetsledelsen tilsluttede sig, at der efter vedta-

gelsen af det politiske forlig først kommer en central udmelding vedr. 

sektor/institutionsplan, og at der herefter udsendes eventuelle fakul-

tetsspecifikke udmeldinger. Forberedelserne iværksættes allerede nu, 

og eventuelle budskaber til den centrale udmelding bedes fremsendt til 

Sys Christina Vestergaard (Universitetsledelsens Stab). 

 

 9 Eventuelt 
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Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  Til skriftlig meddelelse 
 10 Dagsorden til HSU-møde den 23. marts 2022 
Konklusion  Universitetsledelsen tog dagsordenen til efterretning. 

 

 


