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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

24. februar 2021 08.30 – 10.30 Microsoft Teams 8 

 

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: Line Renate Hanssen 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til beslutning 
 2 Opfølgning på evaluering af møder i universitetsledelsen 
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede og tiltrådte: 

- At dagsordenen for de ordinære møder omstruktureres således, at 

punktet ’Gensidig orientering’ udgår, og at alle skriftlige meddelel-

sespunkter lægges ind efter ’Eventuelt’.  

- At universitetsledelsens morgenmøder forsat gennemføres som nu, 

at eventuelle ændringer fx vedrørende frekvens og varighed beslut-

tes, når møderne ikke længere har relevans som beredskabsmøder.  

- At de aktuelle månedsmøder omlægges til ’Strategiske månedsmø-

der’ med enheds/fakultetsbesøg og initialdrøftelser med oplæg og 

drøftelser relateret til AU Strategi 2025.  

- At der afholdes et 12-12 seminar i august med fokus på strategiop-

følgning.  

- At universitetsledelsen fortsat prioriterer besøg på udenlandske 

universiteter i marts måned, og med særlig fokus på emner der re-

laterer sig mod det strategisk arbejde på AU. 

 
I tillæg til ovenstående besluttede universitetsledelsen, at der også i ja-

nuar måned, fremover skal afholdes et seminar for universitetsledel-

sen.  

 

 3 Planlægning af lederseminar (Lukket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Til drøftelse 
 4 Chikane af AU-forskere 
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Konklusion  Universitetsledelsen orienterede sig i den nuværende praksis og tilslut-

tede sig, at denne praksis fastholdes.  

Universitetsledelsen drøftede endvidere, hvordan det kan sikres, at for-

skerne ved, hvordan den nuværende praksis er og der var enighed om, 

at dette bringes op i fakultetsledelserne, hvis det ikke allerede er blevet 

gjort, således at alle institutledere er bevidste herom.  

 
 5 Ph.d.-forlængelser og dispensationer bevilget grundet Covid-

19-situationen  
Konklusion  Universitetsledelsen drøftede ph.d.-forlængelser og dispensationer be-

vilget grundet Covid-19-situationen, set i lyset af forlængelsen af anden 

nedlukningsperiode. Universitetsledelsen var enige om at fastholde 

den nuværende praksis for behandling af ansøgninger om ph.d.-for-

længelser, herunder ligebehandlingsprincippet.  

 

  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-
ner 

 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 3. samt den 10. marts 2021. 

 
 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 17. fe-

bruar 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 17. februar 2021. 

 
  Til meddelelse 
 8A Gensidig orientering 
Konklusion  Ingen bemærkninger.  

 
 8B Eventuelt 
Konklusion  Ingen bemærkninger. 

  

 


