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Møde Klokkeslæt Sted Nr. 

25. august 2021 08.30 – 10.30 Frandsensalen 24 

 

Faste deltagere Brian Bech Nielsen (BBN), Berit Eika (BE), Arnold Boon (ABOON), Hans Erik 
Bøtker (HEB), 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 Kristian Pedersen (ATV studietur) 

Eskild Holm Nielsen (ATV studietur) 

Gæster Punkt 2: Camilla Rahbek & Line Renate Hanssen 

Punkt 3: Tareq Azzam (BI-enheden) & Bo Bjerre Jakobsen 

Referent Camilla Staniok 

 

 

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

  Til drøftelse 
 2 Midtvejsstatus på handleplan 2021 

Konklusion  Universitetsledelsen drøftede midtvejsstatus på handleplan 2021, her-

under særligt de aktiviteter, hvor man på nuværende tidspunkt ikke 

forventer at få igangsat eller at komme i mål med aktiviteten.  

Der var enighed om: 

1) at arbejdet med handleplanen overvejende forløber planmæssigt og 

at der generelt ses god fremdrift 

2) at baggrunden for, at aktiviteter ikke igangsættes/ ikke kommer i 

mål samt den videre plan herfor, skal fremgå tydeligere og mere 

konkret af handleplanen. 

 
 3 Dashboard med centrale nøgletal – udarbejdet til universi-

tetsledelsen 
Konklusion  Tareq Azzam præsenterede indledningsvist det udviklede Dashboard 

med centrale nøgletal for universitetsledelsen. Universitetsledelsen 

kvitterede for et flot og brugervenligt produkt og drøftede, hvordan de 

vil bruge løsningen som del af en datainformeret ledelsespraksis.  

Der var stor opbakning til den første version af dashboardet, og det 

blev aftalt, at der eventuelt på et senere tidspunkt kan tages en ’udvik-

lingsfase 2’, hvor der laves tilpasninger efter behov.  

 

Det blev besluttet, at introduktionen til hvordan man kommer ind på 

dashboardet skulle fremsendes med referatet og følger således her: 

 

Du kan få adgang til app’en i powerbi på følgende måde:  
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1. Gå til ”app.powerbi.com” 
2. Login med auid@uni.au.dk 
3. Gå til ”Apps” i menuen til venstre 
4. Tryk ”Get Apps” i højre hjørne 
5. Vælg ”Organizational apps” og skriv navnet på app’en i sø-

gefeltet (til højre): ”Uniledelse Dashboard 033_ULED”  
6. Tryk ”Get it now” 

Nu burde du kunne finde den under menupunktet ”Apps” i venstre 

side og på din telefon-applikation. 
 

 4 Opfølgning på årsrapporten 2020 samt tværgående fokusom-

råder  
Konklusion  Universitetsledelsen tog udkast til besvarelse af Uddannelses- og 

Forskningsministeriets henvendelse af 25. juni 2021 vedr. opfølgning 

på årsrapporten 2020 samt tværgående fokusområder til efterretning 

og uden bemærkninger. 

 
 5 Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark (Luk-

ket) 
Konklusion  Punktet var lukket. 

 
  Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsorde-

ner 
 6 Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelses-

møder 
Konklusion  Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelses-

møderne den 1. samt 8. september 2021.  

Rektor orienterede kort om de kommende møder i universitetsledel-

sen, som vil være præget af ’møder’ med andre fora, herunder: 

 1. september: UL-mødet efterfølges af workshop med Forsk-

ningsudvalget om ekstern forskningsfinansiering 

 8. september: UL-mødet indledes med et møde med Erhvervsud-

valget 

 15. september: Campus 2.0 styregruppemøde 

 22. september: Ordinært UL-møde 

 29. september: UL-mødet indledes med et møde med de Akade-

miske Råds formandsforsamling 

 
 7 Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 11. au-

gust 2021 
Konklusion  Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i uni-

versitetsledelsen den 11. august 2021. 

 
 8 Pressebriefing 
Konklusion  SCV orienterede om aktuelle indlæg vedrørende universitetet og igang-

værende pressesager. 

 
 9 Eventuelt 

mailto:auid@uni.au.dk
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Konklusion  Arnold Boon informerede om, at der umiddelbart efter dagens møde 

per mail udsendes en opsamling på det afholdte budgetseminar til uni-

versitetsledelsens godkendelse.  

 

  Til skriftlig meddelelse 
 10 Fornyet aftale med Norddjurs Kommune 
Konklusion  Universitetsledelsen tog udkast til fornyet aftale med Norddjurs Kom-

mune til efterretning. 

 

 


