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Referat af mødet i Akademisk Råd den 30. april 2020 

 

 

Punkter til beslutning 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Punkter til drøftelse 

 

2. Ansættelser 2019 og kvinder i forskning 

Niels Nørkjær bød velkommen til institutlederne Per Stounbjerg, Bjarke Paa-

rup, Claus Holm samt prodekan for forskning Anne Marie Pahuus, der var in-

viteret med til at deltage i sagens behandling.  

 

Dekanen lagde ud med at konstatere, at kønsbalancen på AU og på Arts går i 

den rigtige retning, ikke mindst på professorniveau. Der er også fremgang på 

lektorniveauet. Han understregede betydningen af at fastholde udviklingen, da 

ret få ansættelser kunne vende den positive trend. 

 

Forpersonen bemærkede, at han havde undersøgt muligheden for at få et tal-

mæssigt grundlag fra HR, så man kan se gennemsnitstider for ansættelsespro-

cessen. Det er desværre ikke muligt i øjeblikket, men man arbejder på sagen i 

AU HR, da andre fakulteter også har anmodet om dette. Det kan fremtidigt 

kvalificere drøftelserne i Akademisk Råd, som ellers bliver meget kvalitative.  

  
 

Møde den: Tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.45-16.00 

Sted: Zoom Meeting 

Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr. 2/2020) 

 
Medlemmer: Dekan Johnny Laursen, forperson Niels Nørkjær Johannsen, Stefan Iver-
sen, Lone Koefoed Hansen, Carsten Madsen, Bo Kristian Holm, Morten Nissen, Ning de 
Connick-Smith, David Reimer, Annette Skovsted Hansen, Rikke Toft Nørgård, Puk A. 
Willemoes Jensen, Jonathan Sebastian Rossen, Magnus Rønne Møller 
 
Observatører: Gitte Pappe Ludvigsen, Katharina Juhl Haslund, Henrik Nitschke 
 
Afbud:  Mia Skjold Tvede Henriksen, Malene S. Jensen 
 
Referent: Chefsekretær Vibeke Højgaard 
 
Gæster:  
Pkt. 3 Institutledere: Bjarke Paarup, Per Stounbjerg og Claus Holm samt  
prodekan Anne Marie Pahuus 
Pkt. 4 Professor Dorthe Staunæs, Arts’ Ligestilling- og Diversitetssudvalg 

Pkt. 5 Prodekan Anne Marie Pahuus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Referat 

Godkendt   

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/udvalg-raad-og-naevn/akademisk-raad/


 

 

  

  

Side 2/9 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

ARTS 

 

Vi håber at kunne få data klar til næste møde i rådet den 29. juni, eller det ef-

terfølgende møde. Forpersonen håber så, at vi må ulejlige institutlederne igen 

og invitere dem med til drøftelse. AKTION til årsplan.  

 

Rådet kastede sig straks ud i at drøfte det udleverede talmateriale på ansættel-

ser (AU og Arts) og på kvinder i forskning. Der var ønsker til en forbedret de-

taljegrad på ledelsesniveau, men det er iflg. Steen Weisner desværre ikke tek-

nisk muligt i øjeblikket. 

 

Netop vigtigheden i at få kvinder i lederstillingerne blev diskuteret.  

 

Der var en meget engageret drøftelse af, hvordan vi bliver bedre til at gøre kvin-

der interesserede i og tiltrække kvinder til lederstillinger, samt ikke mindst 

fastholde dem. Dette emne ønskes drøftet igen på et senere møde. AKTION til 

årsplan. 

 

Institutlederne gav herefter på skift en kort status for kvinder i forskning på de-

res respektive institutter: 

 

IKS:  

Bjarke Paarup fortalte, at der udskiftning på flere afdelingslederposter ud pr. 1. 

februar 2021. To af de nye ledere er allerede fundet, og de er kvinder. Han for-

udser at fordelingen på IKS bliver 3 kvinder ud af 7 afdelingsledere, men måske 

4 ud af 7. 

 

Bjarke Paarup er grundlæggende af den opfattelse, at IKS bevæger sig i den rig-

tig retning, hvad angår kønsbalancen. I hele ansættelsesprocessen er der fokus 

på kvinder, men det er meget forskellige fra afdeling til afdeling, hvor let det 

går. På Filosofi og Idéhistorie har det været vanskeligt at få kvalificerede kvin-

der til stillingerne. Der er mange dygtige kvinder under uddannelse. Derfor går 

processen her lidt langsommere. 

 

DPU:  

Claus Holm kunne berette, at billedet på DPU er det omvendte, nemlig at der et 

flertal af kvinder, - også historisk set. DPU arbejder derfor med at tiltrække 

flere mænd for at opnå kønsbalance. Det bevæger sig i den rigtige retning, når 

man kigger på hovedtallene. DPU har deres opmærksomhedspunkt på det 

fremtidige rekrutteringsgrundlag. Her er 74% af ph.d. ansøgninger kvinder og 

resten mænd, og derfor kan det se vanskeligt ud at gøre ret meget ved kønsba-

lancen også i fremtiden. Kønsbalancen på afdelingslederniveau er pt. 4 kvinder 

og 2 mænd på DPU. Måske bliver der endda flere kvinder, når de næste afde-

lingsledere skifter. 

 

Claus Holm gjorde opmærksom på, at diversitetsproblematikken er så meget 

mere end blot mand/kvinde, f.eks. er der ingen af DPUs afdelingsledere, som er 
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professorer. Det handler, iflg. Claus Holm i høj grad også om at få indbygget er-

faring fra de forskellige VIP-lag ind i de forskellige ledelsesfora, vi har med at 

gøre. 

 

IKK: 

Per Stounbjerg kommenterede, at bevægelsen overordnet set er gået markant i 

den rigtige retning fra 0 – 39% af kvindelige professorater. Short-listning har 

gjort det nødvendigt, at et par stillinger er blevet genopslået, da der ikke var 

kvindelige ansøgere i første omgang. Per Stounbjerg oplever at ændrede ansæt-

telsesprocedurer også har ændret opmærksomheden til en bredere rekrutte-

ring. Fratrædelser spiller også en rolle for kønsbalancen. Per Stounbjerg be-

mærkede, at han finder det vigtigt, at vi udvider begrebet diversitet til at om-

fatte mere end mand/kvinde, f.eks. bør det også omfatte danskere kontra uden-

landske ansøgere. 

 

Forpersonen var glad for Per Stounbjergs sidste kommentarer om diversitet. 

Han savner også, at diskussionen bliver lidt bredere end køn. 

  

Der var spørgsmål til, om der tages hensyn til kønsfordeling i bedømmelsesud-

valgene. Dekanen oplyste, at der var krav om, at bedømmelsesudvalgene rum-

mede mere end ét køn. 

 

Formanden takkede institutlederne for deltagelse i punktet. 

 

 

3. Arts og AU udvalg om ligestilling og diversitet v. Dorthe Staunæs 

Niels Nørkjær bød Dorthe Staunæs velkommen til mødet. Dorthe var inviteret 

for at give en orientering om udvalgets arbejde. 

 

Dorthe Staunæs indledte med et par bemærkning til de drøftelser, der hvad væ-

ret under pkt. 2. Hun havde desværre ikke selv haft mulighed for at diskutere 

tallene med Ligestilling- og Diversitetsudvalget.  

 

Efter Dorthes mening var der et par oplagte områder for Akademisk Råd at in-

teressere sig for, nemlig hvad skal der til, for at ville påtage sig et leder- og ko-

ordinationsansvar, altså afdelingsledere, programledere, studiekoordinatorer, 

etc. Der er en masse ledelsesopgaver, hvor der er kønnet slagside. Det kunne 

være interessant både at få tal på og få drøftet. 

 

Akademisk Råd kan også være med til at påvirke tallene omkring fordelingen i 

bedømmelsesudvalgene.  

 

Dorthe Staunæs gav herefter Akademisk Råd en grundig orientering om Arts 

Ligestilling- og Diversitetsudvalg. Qua sit tillidshverv som forperson for udval-

get har hun således også en plads i AU Diversitets- og Ligestillingsudvalg.  
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Dorthe Staunæs’ præsentationen er vedlagt i bilag 1. 

 

Oplægget gav efterfølgende anledning til en livlig debat om emnet, og det er op-

lagt, at rådet inviterer Dorthe Staunæs igen til et senere møde. AKTION til års-

plan. 

 

 

4. Status ph.d.-uddannelser og ph.d.- årsrapport Arts 

Anne Marie Pahuus deltog i sagens behandling. 

Anne Marie Pahuus gjorde kort rede for rapportens hovedkonklusioner og bad 

rådet bemærke nogle udviklinger siden sidst: 

 

- Der er optaget 72 Ph.d.-studerende i 2019, hvilket er færre end de tre for-

gangne år (85, 88 og 80) 

- Optaget på 4+4 er halveret til 9 og er det laveste nogensinde. Se figur s 26. 

- 81% af alle der blev færdige i 2019 har været på udlandsophold i min. 2. måne-

der. Det er en markant stigning ift. tidligere. 

 

Anne Marie bemærkede, at ph.d.’er fra ARTS er efterspurgte og at der er fuld 

beskæftigelse i gode stillinger. 

 

Den næste uddeling bliver stadig på samme lave niveau som sidst, dvs. forven-

teligt under 10. Der er ikke skåret i ph.d.-budgettet, men OK18, et reduceret 

AUFF-tilskud til scholarstipendierne og et stort indtag i 2018-2019 har gjort, at 

en opbremsning har været nødvendig. Allerede næste år håber vi at være til-

bage til at kunne uddele flere i de åbner runder, på niveau med 2014-

2018. Men hvor vi står økonomisk efter COVID-19, vides endnu ikke. 

 

Der blev spurgt til, om nogen særligt, f.eks. 4+4 kan komme i klemme med 

denne opbremsning. Det var ikke Anne Maries vurdering. 

 

Dekanen supplerede med, at opbremsningen ikke er en sparerunde på ph.d.-

skolen, men en indsats for at bringe økonomien tilbage i balance til normalt op-

tag. Fakultetsledelsens ønske om en stærk ph.d.-satsning var uændret. 

 

Herefter var der drøftelse af ph.d.-skolen. 

 

Det blev bemærket, at man skal passe på ikke komme under ”smertegrænsen” 

med ledige stillinger, så potentielle hovedvejledere og stående bedømmelsesud-

valg ender med at bruge alt for meget tid på gode, men chanceløse ansøgere.  

Shortlisting kan flages i opslagene, således at der kan ske hurtigere sortering og 

grundig bedømmelse af færre. Gode idéer efterlyses til hvordan arbejdsbyrden 

ifm. behandling af de mange, mange ansøgninger minimeres. F.eks. en scree-

ningsproces der kan lave en grov-sortering, som både minimerer arbejdsbyrden 
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og giver ansøgere hurtigere svar, gerne opdelt og gennemsigtigt, så ansøgere 

ved om det er umagen værd at prøve igen.  

 

Nogle ansøgerne opgiver undervejs også fordi et arbejdsliv uden for universite-

tet kan virke mere tiltrækkende på de mest talentfulde. Vi skal strenge os an for 

at fortælle, at universitetet byder på gode rammer for forskning, fordybelse, 

god menneskelig interaktion. 

 

Dekanen sagde, at niveauet er meget højt for ph.d. ansøgerne, og det ligger der-

for også ledelsen meget på sinde at kunne følge Akademisk råds opfordring til 

fastholde et rimeligt og højt optag. Det er en styrke for alle faglige aktiviteter at 

have en stærk forskeruddannelse. 

 

AUFFs nye uddelingsprocedure har indlemmet forskningsårsstuderende og 

dækker nu disse ud over 4+4 (den eneste af de fleksible ordninger, som Arts be-

nytter) og 3+5. 

 

Til brug for gentænkning af 4+4 ligger der i strategien en mulighed for at ind-

føre udstedelse af ’honors’ og for at gøre forskellen mellem 4+4 og 5+3 lidt 

større med særligt tilrettelagt forløb for a-dels-studerende på 4+4 og for at stå 

af efter 1. del med en udmærkelse. 

 

Formanden takkede Anne Marie Pahuus for deltagelse i punkterne. 

  
 

5. Høring af Arts Fakultetsstrategi 
Fakultetsstrategien er sendt i høring, og der skal indsendes høringssvar fra 
Akademisk Råd den 12. maj.  

 
Niels Nørkjær knyttede en indledende bemærkning til forholdet mellem de en-
kelte strategier. Fakultetsstrategien læner sig meget op ad AU strategien, som 
har været i høring i AR og er vedtaget i AU bestyrelse. Der er et naturligt korre-
spondens forhold mellem de to, men med toninger på de forskellige fakulteter. 
Overordnede generiske emner går igen i strategierne, da det jo er på et overord-
net organisatorisk niveau. Institutstrategierne er derimod nede på et andet ni-
veau og har en højere grad af specificitet.  
 
Strategien blev herefter drøftet og der var følgende bemærkninger og ændrings-
forslag i stikordsform: 
 

 Der var ønske om sproglig revision af teksten, da sproget forekom over-
drevent 

 Indledningsvis tales om ”solid dannelse”, men det forsvinder ud at tek-
sten. Burde man ikke definere dannelsesbegrebet? 

 Der blev udtrykt ønske om en styrkelse af kritiske kompetencer og eti-
ske værdier i kompetencebeskrivelserne. I forhold til værdigrundlaget 
bør der også indarbejdes noget om de etiske værdier. Begge dele kunne 
fungere styrkende til afsnittet om udvikling af demokratiet. 
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 ”Bæredygtighed” er ikke specificeret. Det er vigtigt i hvert fald i den 
danske version at være mere konkret omkring, da ordet efterhånden 
dækker over ret meget.  

 Er det muligt at binde det tværgående element tættere til det kernefag-
lige element?  
 

 Der blev rejst spørgsmål ved processen for høring af strategien. Nogle 
savnede handleplaner, da teksten er så generisk, at det er svært at over-
føre teksten til praktisk handling. 

 Der tales meget om kompetencer og praksiselementer, men der forsvin-
der noget om viden, som jo ellers er noget af dét, vores fakultet er stolte 
af at kunne bidrage med til samfundet. 

 Strategien mangler ARTS-identitet. Mange af de mål og visioner der er 
beskrevet, kan sagtens overføres til andre fakulteter. Vi bør være mere 
ambitiøse og finde kernen i dét, der gør os unikke. 
 

 Der blev rejst spørgsmål ved, hvorfor fokus ikke er på vores samfunds-
engagement, som er vores historiske grundlag. Vi skal ikke undersælge 
os selv, - vi har så meget at bryste os af. 

 ”Lige muligheder” bliver nævnt mange gange, - men hvad dækker det 
helt præcist over? 

 Nogle savnede mere poesi i teksten.  
 

 Konkrete emner omkring identitet; mennesker, samfund, kultur, læ-
ring, tanke, dannelse, æstetik. Hvad er det, vi beskæftiger os med på fa-
kultetet? Og hvad er det specifikt, man får ud af at gå på universitetet 
på det humanistiske fakultet, tonet i retningen af Arts, ud over viden 
generet på en bestemt måde? Koblingen mellem den lidt bredere dan-
nelsesforløb og konkrete værdiskabningsfelter kunne skrives tydeligere. 
 

 
Dekanen kommenterede angående sproget i strategien, at den oprindeligt er 
skrevet på engelsk og derefter oversat til dansk. Det blev besluttet, at vente med 
at færdiggøre det sproglige til høringsprocessen var afsluttet. Man har bevidst 
arbejdet med at holde fakultetets strategi kort, meget overordnet og skrue ned 
for detaljerne og retorikken i forhold til tidligere strategier. Omvendt skal vi 
heller ikke sætte vores lys under en skæppe. Vi må stile efter at finde den rette 
sproglige balance. Han bemærkede, at fakultetets strategi ikke skal rumme det 
hele, da institutterne også arbejder med strategier, og at handleplanerne må 
følge efter strategien. 

 
I forlængelse af en bemærkning om talent mindede dekanen om, at fakultetsle-
delsen efter drøftelser med tidligere akademiske råd har et koncept for et meget 
åbent eliteforløb klar, hvis man ønsker at fortsætte den diskussion på fakulte-
tet. 
 
Dekanen understregede i forlængelse af omtalen af digitalisering, at digitalise-
ring ses som et middel til at understøtte den faglige udvikling og ikke et mål i 
sig selv. 
 
Han henledte opmærksomheden på, at der er indskrevet principielle formule-
ringer om god videnskabelig praksis og uafhængig, original forskning. Her er 
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Ph.d.-skolen et bidrag til fornyelse, originalitet og nye idéer. Fakultetet ønsker 
at sikre, at der også er rum for fri, original forskningsudvikling for seniorfor-
skerne.  
 
Dekanen takkede for kommentarerne. Han havde med stor interesse lyttet til 
drøftelsen og ser frem til at se rådets høringssvar. 
 
Niels Nørkjær afsluttede drøftelsen med at oplyse, at høringsprocessen fortsæt-
ter skriftligt efter mødet og beder om, at medlemmerne sender deres bemærk-
ninger til ham. Det er herefter hans opgave at samle alle inputs og udarbejde et 
høringssvar til fakultetsledelsen. Deadline for høringssvaret er 12. maj 2020. 

 
 
 
Punkter til orientering 
 

6. Orientering fra dekan og formand  
 

Dekan:  
- Status på Campus 2.0 
Dekanen orienterede i forlængelse af sidste campus-styregruppemøde om 
overvejelserne om kasernefagenes placering. De ventede økonomiske bereg-
ninger af scenarierne foreligger nu. Dekanen har på styregruppemødet hen-
vist til instituttets ønsker, og også i lyset af de økonomiske beregninger tilken-
degivet, at IKK ønsker at forblive på Kasernen. Arts har tidligere tilkendegivet 
villighed til at samle kasernefagene på Katrinebjerg (det var option nr. 2 i 
IKK’s indstilling til styregruppen), men det forudsætter, at der er en fornuftig 
økonomisk løsning. Der er udtrykt et ønske fra NAT og TECH om at bevare 
muligheden for at overtage Kasernen. Udgangspunktet er, at kasernefagene 
bliver, medmindre der findes en økonomisk og fagligt set fornuftig løsning for 
en samling på Katrinebjerg. Dekanen mindede om, at der under alle omstæn-
digheder skulle findes fremtidsrettede bygnings-løsninger for de Arts-faglig-
heder, som nu er på Katrinebjerg, og som er placeret ret spredt. 
 
- Stillingsbekendtgørelse 
Før COVID-krisen nedsatte rektor en arbejdsgruppe (dekanerne og vicedirek-
tør for HR) omkring den nye stillingsstruktur, som skulle komme med en ind-
stilling til universitetsledelsen om, hvordan man kan udmønte mulighederne 
for oprykningsprofessorater.  
 
Niels Nørkjær bemærkede afslutningsvist, at det er et emne, som Akademisk 
Råd kommer til at diskutere på det næste møde. AKTION til årsplan. 

 
 

Formand: 
- Præcisering af Akademiske Råds kompetence ifm. tildeling af ph.d.-grader 
Formændene for de akademiske råd har på et tidspunkt bedt om en præcise-
ring af den efterhånden gamle bestemmelse, der siger, at det er de akademi-
ske råd, der tildeler ph.d.-grader. En sådan præcisering er blevet udarbejdet 
og rundsendt af Chefjurist i universitetsledelsen Louise Hauptmann primo 
april 2020. 
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Dekanatet på Arts har tilkendegivet, at der ikke er sket ændringer siden be-
kendtgørelsens sidste ændringer, og at dekanatet finder spørgsmålet vel be-
lyst. 
 
- Digitale møder /FirstAgenda 
Niels Nørkjær foreslår, at næste møde er sidste gang, hvor udvalgssekretæren 
sender en samlefil af mødemateriale til deltagerne pr. mail. Det giver tid nok 
for alle for at få afklaret eventuelle tekniske udfordringer, - som sekretæren 
selvfølgelig gerne hjælper med at løse. (Red. Det er ikke nødvendigt at være 
på AU-netværk el. VPN) 
 
(red. Der er store fordele ved at bruge FirstAgenda; mødemateriale fra alle 
dine mødefora ligger ét sted, du har altid adgang til det senest opdaterede 
materiale, reduceret miljøbelastning og reduceret belastning på mailsyste-
met. Desuden er det i tråd med Universitetsledelsens digitaliseringsstrategi).  
 
- Nyt fra afdelingerne 
Af tidsmæssige årsager bliver dette punkt nødt til at foregå skriftligt efter mø-
det. Hvis der er noget, som medlemmerne ønsker at dele eller drøfte, bedes 
dette foregå pr. mail efter mødet. 
 
 

7. Eventuelt 
Intet. 
 

 
Punkter til skriftlig orientering 
 

Niels Nørkjær opfordrede medlemmerne til selv at orientere sig i punkterne under 

”skriftlig orientering”. 
 
 

8. Tildeling af ph.d.-grader 

Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets en-

stemmige indstilling og tildelt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 

 

Periode: 20. januar til 31. marts 2020 

Navn Titel Institut 

Amanda Karlsson Den kønnede datakrop - en socioteknisk 

undersøgelse af menstruation, self-

tracking og apps 

Institut for Kommu-

nikation og Kultur  

Mark Friis Hau Negotiating Nationalism: National Iden-

tity, Party Ideology, and Ideas of Europe 

in the Scottish National Party and Es-

querra Republicana de Catalunya 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Tina Langholm 

Larsen 

Preserving the Dane. Danish People's 

Society and the Negotiation of Danish 

Ethnicity in America, c. 1887-1964 

Institut for Kultur og 

Samfund 
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Katrine Krause-

Jensen 

The Sense of Justice Institut for Kultur og 

Samfund 

Thomas Erslev The Danish Brains – An Archive. Mate-

riality and Temporality in a Collection of 

Pathological Human Brains, 1945-2018 

Institut for Kultur og 

Samfund 

Marianne Dietz Spil i historiedidaktisk perspektiv med 

fokus på elevers udvikling af historiebe-

vidsthed 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddan-

nelse 

Marie Dahl Ras-

mussen 

At se med andres øjne: Et studie af kol-

lektive fortolkningsprocesser i gruppe-

samtaler i grundskolens litteraturunder-

visning 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddan-

nelse 

Line Krogager An-

dersen 

Tværsproglighedens veje: Om sproglig 

bevidsthed, tværsproglighed og didak-

tisk forandringsarbejde i en folkeskole-

kontekst 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddan-

nelse 

Hilde Ulvseth Engagerende undervisning - set i et elev-

perspektiv 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddan-

nelse 

Louise Tidmand Livsduelighed på skoleskemaet – Hvad, 

hvorfor og hvordan? 

Danmarks institut for 

Pædagogik og Uddan-

nelse 

 

8. Opdateret årsplan AR-møder 2020  

 

9. Godkendt referat fra sidste møde 

 

10. Næste møde 

Den 29. juni 2020 kl 13.00-15.30. 
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AU’s udvalg for diversitet og ligestilling

Formål: Udvalget skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet
og ligestilling på AU. Målet er at skabe en mærkbar fremgang. Udvalget
skal have et særligt fokus på områder, hvor der er begrænset fremskridt
eller områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed for at opnå
målet om åbne, diverse og attraktive miljøer.



AU’s diversitets- og ligestillingsudvalg
Diversitets- og ligestillingsudvalget på Aarhus Universitet Aarhus Universitet (AU) er et 
stærkt universitet, der markerer sig internationalt. AU´s styrkeposition er baseret på evnen 
til at uddanne og tiltrække dygtige forskere – talenter såvel som erfarne forskere. 
Åbne, diverse og attraktive forskningsmiljøer er en forudsætning for at tiltrække og 
fastholde de dygtigste forskere. Derfor har universitetsledelsen på AU nedsat et diversitets-
og ligestillingsudvalg, som har til formål at fremme diversitet og ligestilling på AU. 
Udvalgets sammensætning Udvalget har 13 medlemmer.1 Rektor og prorektor er fødte 
medlemmer. Derudover er vicedirektøren for AU HR medlem. Hvert fakultet udpeger to 
medlemmer til udvalget (en mand og en kvinde), der repræsenterer henholdsvis 
institutledere og VIP. Deres mandatperiode følger handleplanens løbetid. 
Rektor er formand. Prorektor er næstformand. Næstformanden opgave er at lede 
møderne, hvis formanden har forfald og at sammensætte dagsorden til udvalgets møder 
sammen med formanden. Udvalgets medlemmer er ambassadører for diversitet og 
ligestilling og skal derfor, i de sammenhænge hvori de indgår, være med til at sætte fokus 
på emnet samt iværksætte og understøtte initiativer, der kan fremme målsætningen om at 
styrke diversitet og ligestilling på AU.



• Udvalget skal sikre handling på indsatser, der fremmer diversitet og ligestilling på AU. Målet er at 
skabe en mærkbar fremgang. Udvalget skal have et særligt fokus på områder, hvor der er begrænset 
fremskridt eller områder, hvor der er behov for særlig opmærksomhed for at opnå målet om åbne, 
diverse og attraktive miljøer.

• Udarbejder hvert 4. år en handleplan for diversitet og ligestilling AU – den første handleplan skal have 
et særligt fokus på kvinder i forskning og ledelse. Handleplanen godkendes af  universitetsledelsen.

• Identificerer henholdsvis kulturelle og strukturelle barrierer for diversitet og ligestilling i forskning og 
ledelse på AU.

• Foreslår hvilke virkemidler, som kan iværksættes på for at sikre diversitet og ligestilling i forskning og 
ledelse.

• Afrapporterer årlig til universitetsledelsen. Afrapporteringen, der offentliggøres, skal indeholde status 
på handleplanen samt data om kønsbalance i forskning og ledelse på AU.

• Er ansvarlig for, at der hvert andet år afvikles et arrangement d. 8/3, der sætter fokus på diversitet og 
ligestilling på AU. Det næste arrangement finder sted d. 8/3 2020.

• Arbejder løbende med, hvordan der sikres lokal forankring og handling på baggrund af  vedtagne 
initiativer.



Arts’ udvalg for ligestilling og diversitet

has the ambition to be an inclusive and diverse workplace where all employees 
have equal rights and opportunities regardless of  gender, age, sexual orientation, 
ethnicity, nationality, religious- or political beliefs. 
The purpose of  Faculty of  Arts Committee for Equality and Diversity is to 
observe and challenge matters and concerns related to diversity; in particular in 
areas where progress is limited or in areas that are in special need of  attention to 
achieve the goal of  a diverse and equal working environment.
Tasks of  Faculty of  Arts Committee for Equality and Diversity • Discuss 
matters in relation to diversity, inclusion and equality for all employees (and 
students) • Advise the dean and all management levels on matters related to 
equality and diversity • Propose and develop initiatives aimed at achieving 
equality and diversity in all areas of  the faculty



The committee works as an independent committee with appointed members 
(suggested by head of  schools, head of  ACA and head of  The PhD Committee at the 
Graduate School of  Arts). 
Committee members cannot be members of  management. 
It is an aspiration to have mix of  gender, nationality and age among the committee 
members. 

The committee includes a representative from: - School of  Culture and Society (VIP) -
School of  Communication and Culture (VIP) - Danish School of  Education (VIP) -
Cudim (VIP or TAP) - Administration Center, Arts (TAP) - PhD Committee, Graduate 
School of  Arts (PhD student) - The Dean will act as the Faculty Management member 
- The Head of  School who serve as Arts representative at the Aarhus University 
Committee for Equality and Diversity will act as an observer in the committee.



Status april. 2019: 
meget interesse, mange håb, og så kom corona

Venter på AU’s overordnede plan (lovgrundlag, ledelse, arbejdspladskultur og trivsel, rekruttering/inklusion, data/måltål) –

ARTS’s implementering og add-on

På vej mod en vision: At få tallene til at flytte sig! Og at få øje for det, der ikke er tal på!

Implementering/oversættelse: 
• Hvordan laver man infrastrukturer og ændrer (arbejdsplads)kultur i begge strenge: VIP: forskning/undervisning og TAP/Administration/forvaltning 

for at denne vision kan udfolde sig? og hvordan leder man på det 
• What to act on? What to plan? What to wait for? 
• Hvordan hjælper man visionen frem lokalt fra fag/afdeling til fag/afdeling? fra afdelingsleder til afdelingsledelse (Skabeloner og kataloger med 

stemmer, cases og formater)
• Hvordan kommunikerer og signalerer man visionen/plan? 
Planlagt konkrete aktiviteter: 
• Konference 13. marts Stemmer fra ARTS herunder Kajplads 114 (udskudt)
• Katalog med formater og spørgsmål
• Fire møder i 2020 om hhv. ledelse, ph.d.-området’, undervisning og administration
• DS møder med akademiskråd, jer, artsrådet, veluxfonden, telefonrådgivning, 
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