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Beslutningsreferat – universitetsledelsesmøde
Møde
30. september 2020

Klokkeslæt
08.30 – 10.30

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

Referent

Nr.
28

Punkt 2: De akademiske råds formænd, Maria Juhler Maibom, Thomas
Jordan Johannessen (Rambøll) og Lasse Lykke Rørbæk (Rambøll)
Punkt 3: Kristian Thorn
Punkt 4: Jakob Dragsdal Sørensen
Camilla Staniok

Nr.
1

2
Konklusion

3
Konklusion

Sted
Virtuelt via Zoom

Dagsordenspunkt
Det årlige møde mellem universitetsledelsen og de akademiske råds formandsforsamling
Der tages ikke referat fra dette punkt.
Oplæg v/ Rambøll
Undersøgelse af digital undervisning og eksamen i foråret
2020
Universitetsledelsen tog undersøgelsens hovedresultater til efterretning og drøftede, hvorledes det fremadrettede arbejde med erfaringerne kan håndteres.
Til beslutning
EKSTRA PUNKT: Ændrede retningslinjer for gennemførsel
af undervisning under COVID-19
Universitetsledelsen tog orienteringen om de ændrede retningslinjer til
efterretning. Skærpelsen af retningslinjerne omhandler overordnet set
universiteternes mulighed for at afvige fra afstandskravet på 1 meter
for grupper af ”faste” undervisningshold på op til 30 studerende (stamhold).
Universitetsledelsen godkendte den foreslåede tilgang til implementering og besluttede endvidere:
1) at BBN tager kontakt til Mikkel Leihardt, SIU, mhp. at klargøre
konsekvenserne af tiltagene for tilrettelæggelsen og kvaliteten
af undervisningen og at understrege, at smitten overordnet set
ikke foregår på universitetet, men overvejende i private sammenhænge.
2) at Kristian Thorn undersøger implementeringsstrategi og -tidsplan på de øvrige danske universiteter.
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3) at der afholdes et møde med de studerende om de skærpede
retningslinjer.
Det bemærkes at ændringerne kommunikeres efter følgende plan:
•
•
•
•
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Til drøftelse
Årsrapport – ekstern finansiering på Aarhus Universitet,
2019 (Lukket)
Punktet var lukket.
Godkendelse af beslutningsreferat og kommende dagsordener
Udkast til dagsordener til de kommende universitetsledelsesmøder
Universitetsledelsen tiltrådte dagsordenudkast for universitetsledelsesmøderne den 7. og 14. oktober.
Beslutningsreferat fra møde i universitetsledelsen den 23.
september
Universitetsledelsen godkendte beslutningsreferatet fra mødet i universitetsledelsen den 23. september 2020.
Til meddelelse
Gensidig orientering
Ingen bemærkninger.

7B

Oversigt over vigtige events 2020 og frem, der involverer
Universitetsledelsen
Universitetsledelsen tog oversigten til efterretning.

7C

Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Dekanaterne orienterer den relevante ledelsesstreng om ændringerne og forbereder egen ledelseskreds og evt. beredskabsorganisering på den kommende proces.
Medarbejderne orienteres torsdag d. 1. oktober via mail i ledelsesstrengen.
Alle studerende orienteres pr. mail fra universitetsledelsen i
forlængelse af medarbejderorienteringen torsdag.
AU’s Corona-site opdateres med de nye retningslinjer, og der
kommunikeres lokalt om de enkelte kurser til de studerende.

