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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 
23. september 2020 08.30 – 10.30 Virtuelt via Teams 27 

 
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 2: Niels Jørgen Rasmussen 

Punkt 3: Inge Liengaard 
Punkt 5: Lektor Jonas Andreasen Lysgaard, Arts 

Referent Camilla Staniok 
 
 
 

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

  Til beslutning 
 2 Budget 2021-2024: Fællesudgifter (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
 3 Udkast til Handleplan for ligestilling på AU 2020-22 (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Til drøftelse 
 4 AU’s fremtidige arbejdsplads og –liv i lyset af COVID-19 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede AU’s fremtidige arbejdsplads og –liv med 

udgangspunkt i erfaringer fra nedlukning og genåbning ifm. COVID-19. 
På baggrund af de aktuelle erfaringer og et samstemt ønske om en fæl-
les tilgang til spørgsmålet, besluttede universitetsledelsen, at emnet 
skal tages op igen på et senere tidspunkt.  
 

 5 Bæredygtighed i Uddannelse  
Konklusion  Universitetsledelsen kvitterede for den udarbejdede kortlægning og 

drøftede særligt mulige tiltag, der kunne øge synligheden af og arbejdet 
bag kortlægningen.  

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 30. september samt den 7. oktober. 
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Universitetsledelsen besluttede, at CRM dagsordensættes på et kom-
mende møde i universitetsledelsen. 
 
Universitetsledelsen besluttede at dagsordensætte en drøftelse af til-
gangen til det kommende arbejde med arbejdspladskultur på AU forud 
for den fælles temadag den 17. november.  
 

 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 9. 
september 

Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-
versitetsledelsen den 9. september 2020. 
 

  Til meddelelse 
 8A Gensidig orientering 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
 8B Årets optag 
Konklusion  Universitetsledelsen tog status på ansøgninger og tilbudte studieplad-

ser samt ændringer i uddannelsesporteføljen til orientering.  
Det blev bemærket at rekruttering og markedsføring allerede er dags-
ordensat til drøftelse i universitetsledelsen på møder i den kommende 
tid.  
 

 8C Eventuelt 
Konklusion  Arnold orienterede om, at der på baggrund af analysen om fremtidens 

biblioteker skal tilrettelægges en proces for høring og behandling af 
emnet i universitetsledelsen. Universitetsledelsen var enige om, at hø-
ringen skal foregå forud for universitetsledelsens behandling.  
 

 


