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Mødedato: 21. juni 2022 kl. 13.30 – 16.00
Mødested: 1431-021 (Aarhus) + A317 (Emdrup)
Mødeemne: 3. ordinære møde i Arts Akademisk Råd

Deltagere: Steffen Krogh; Bo Kristian Holm; Niels Nørkjær Johannsen; Ning de 
Connick-Smith (pkt. 1-6); Rikke Toft Nørgård; Birgitte Poulsen; Jonathan Sebastian 
Rossen; Johnny Laursen, David Reimer (fra pkt. 3)

Gæster: Anne Marie Pahuus (pkt. 2), Signe A. E. Larsen (pkt. 2-4), Unni From (pkt. 
2), Claus Holm (pkt. 2), Marie Vejrup (pkt. 2)

Afbud: Carsten Madsen, Jeanette Kusk, Birgitte Stougaard Pedersen, Peter Dals-
gaard, Katharina Juhl Haslund; Annette Skovsted Hansen, Theiss Bendixen; Zenia 
Børsen; Kirstine Haurum Hansen, Morten Nissen

Observatører: Henrik Nitschke (pkt. 1-4), Gitte Pappe Ludvigsen

Referent: Ulla Gjørling

REFERAT

Punkter til drøftelse 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt.

NNJ bemærkede, at han under Eventuelt gerne ville drøfte muligheden for at skabe 
øget tid til rådets drøftelser. 

2. Ansættelser 2021 og kvinder i forskningen 
Prodekan Anne Marie Pahuus, institutlederne Unni From og Claus Holm, viceinsti-
tutleder Marie Vejrup samt forskningskonsulent Signe A. E. Larsen deltog under be-
handlingen af punktet

Claus Holm bemærkede ift. tilbagemeldingen fra DPU, at VIP-ansættelser i 2021 pri-
mært har været post-docs og heraf flest kvinder. Der er generelt en overvægt af kvin-
der på de yngre stillingskategorier, hvorfor opgaven på dette punkt er at tiltrække flere 
mænd hertil. Der er i 2021 ansat lidt flere mænd end kvinder, men udviklingen går 
grundet begrænset personaleomsætning langsomt. I enkelte miljøer er mandlige an-
satte i overtal, mens der for de fleste miljøers vedkommende er en overvægt af kvinde-
lige ansatte. 

Marie Vejrup bemærkede, at IKS har det klassiske saksediagram-problem - jo mere se-
niore stillinger, jo større overvægt af mænd. Udligningen går langsomt pga. begrænset 
personaleomsætning, hvorfor der er behov for at benytte flere forskellige værktøjer. 
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Der ses i samspil med APV-processen primært på rekruttering og arbejdspladskultur 
bredt forstået. 

Unni From bemærkede vedrørende tilbagemeldingen fra IKK, at det i bearbejdning af 
APV-resultaterne fremgår, at diversitet skal forstås bredere end køn. IKK har ikke øget 
andelen af kvindeligt ansatte i 2021, men er lykkedes med at øge andelen af kvindelige 
ansøgere. Fagmiljøerne er forskellige, og det er vanskeligt at finde redskaber, som ska-
ber effekter. Hun har en formodning om, at tenure track vil være værktøj, som kan 
have gunstig virkning på kønsbalancen. 

Claus Holm bemærkede, at institutterne finder de mange handleplaner udfordrende, 
da beslægtede emner dukker op flere steder, som rejser tvivl om, hvilke organer der 
skal behandle hvilke problemstillinger. Er diversitet, ligestilling og inklusion et emne 
for Udvalg for Ligestilling og Diversitet, for samarbejdsorganisationen eller for ar-
bejdsmiljøorganisationen, da det forvirrer billedet at køre så det samme i flere orga-
ner.

Rådet drøftede erfaringerne med software til at identificere kønsbias i stillingsopslag. 
Her var erfaringerne fra DPU blandede, da softwaren dømte de fleste opslag feminint 
kodede, mens der ikke desto mindre var en del mandlige ansøgere. 

Rådet opfordrede institutterne til at have opmærksomhed på diversitet i søgekomiteer 
og ansættelsesudvalg. Desuden blev behov for blik for diversitet i linjeledelsen nævnt, 
lige som det blev foreslået at sammenligne kønsfordeling blandt et fagmiljøs studen-
terbestand med kønsfordelingen blandt fagmiljøets ansatte.

Afslutningsvis blev der spurgt, hvornår man går fra at tale om to køn til at tale om alle 
køn, og hvornår diversitetsbegrebet bliver bredere end køn. Marie Vejrup svarede på 
vegne af Arts’ Udvalg for ligestilling og diversitet, at begge aspekter diskuteres inten-
sivt i forbindelse med udarbejdelse af handleplaner, men at det var vigtigt ikke at igno-
rere problematikken med lige muligheder mellem mænd og kvinder.

3. Status ph.d.-uddannelser og ph.d.-årsrapport Arts 
Prodekan Anne Marie Pahuus og forskningskonsulent Signe A. E. Larsen deltog un-
der behandlingen af punktet

Anne Marie Pahuus introducerede rapporten og bad rådet hæfte sig ved antallet af til-
delte grader sammenlignet med antallet af optagne, hvilket viser en ph.d.-skole i tilba-
gegang antalsmæssigt. Årsagen er, at Arts ikke længere medfinansierer ph.d.-stude-
rende i eksternt finansierede projekter, hvorfor VIP i ansøgninger i stedet vælger at 
budgettere med en post-doc. Der er en dialog om fondene herom. Dekanen bemær-
kede hertil, at Arts har prioriteret at bevare en vis volumen af fakultetsstipendier.
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Rapporten afspejler desuden i høj grad COVID-19 med færre udlandsophold og et be-
tydeligt antal forlængelser. 

For fremtiden laves der kun et årligt 5+3-opslag, mens der fortsat laves to årlige opslag 
på 4+4. Konkurrencen er stor, og der er en overrepræsentation at kvindelige ansøgere 
og kvindelige optagne, mens diversitet på nationalitet og etnicitet ikke var tilfredsstil-
lende. 

RTN bemærkede hertil, at der kunne være behov for en overrepræsentation af kvinde-
lige ph.d.-studerende, således at der var et tilstrækkeligt antal, når man når slutstillin-
gerne. 

NNJ spurgte, om 5+3 havde en konkurrencefordel, da de var modne ansøgere, hvilket 
Anne Marie Pahuus kunne afkræfte, da de to typer ikke behandles samtidig. Hun be-
mærkede desuden, at succesraten er betydeligt højere på faste opslag end på de åbne.

HN spurgte til beregningsmetoden for gennemførelsestid på p. 26 i rapporten, hvilket 
Anne Marie Pahuus ville undersøge nærmere, men at hun kunne bekræfte, at 4+4 ikke 
længere gennemfører hurtigere end 5+3.

JSR opfordrede til, at rapporten i fremtiden også forholder sig til trivsel, hvilket Anne 
Marie Pahuus noterede sig. 

4. Proces for tværgående forskningsprogrammer 
(behandlet 14. december 2021 og 26. april 2022)
Forskningskonsulent Signe A. E. Larsen deltog under behandlingen af punktet

Rådet opfordrede ledelsen til at sætte de tværgående forskningsprogrammer på pause 
og bemærkede, at der i stedet kunne være behov for mere lokal støtte i form af mindre 
seed-funding-bevillinger til opbygning, og at der var midler tilgængelige for aktiviteter, 
som går på tværs af afdelinger og institutter. Man understregede desuden, at det var 
vigtigt, at der var mulighed for at genoptage de tværgående forskningsprogrammer på 
et senere tidspunkt. Dekanen takkede for anbefalingen, som han ville anbefale fakul-
tetsledelsen at følge.

5. Tværgående tema vedrørende Arts-faglighedernes situation og mulig-
heder 

Under overskriften Arts-fagligheder under pres opfordrede NNJ til nedsættelse af en 
arbejdsgruppe, som kan drøfte temaer og metode for en række workshops, som kom-
binerer oplæg og udviklingsarbejde med en målsætning om at finde et format, som bli-
ver mere forpligtende og med mere sammenhængende strategiske overvejelser end 
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traditionelle seminarer. NNJ vil indkalde til et arbejdsgruppemøde og foreslog, at em-
net tages op igen på det kommende møde i rådet.

Rådet bemærkede, at der skulle være adgang for alle ansatte med interesse i at deltage, 
og at der formentlig også ville være emner af relevans for de studerende. 

BKH opfordrede til at skabe veldefinerede og tydelige mål og outputkrav og at tage ud-
gangspunkt i kombinationen af Arts’ fagligheder og samfundsproblematikker.

NCS foreslog, at arbejdsgruppen kunne tage udgangspunkt i et notat fremstillet af de-
kan og rektor for nogle år siden om humanioras effekt, og hun foreslog, at et sigte med 
arrangementerne også kan være ekstern branding. 

DR foreslog at koble arbejdsmarked og uddannelse og ikke lave noget, som blev for 
branding-agtig.

RTN foreslog at gøre arrangementerne sekventielle og sikre en samskabelse fra gang til 
gang, og at arrangementerne skal gøre op med det reagerende Arts og profilere det 
dagsordensættende Arts.

Dekanen rådede til, at man passer på med at forholde sig meget til det ydre blik på de 
humanistiske fagligheder. Den offentlige debat er præget af interessevaretagelse og 
ofte meget flygtige temaer. Arts har gennem de seneste 10-15 år har været igennem en 
betydelig vækst på såvel produktivitet som på kvalitet. Denne lange udviklingslinje bør 
man holde fast i, når man reflekterer over faglighedernes plads i samfundsudviklingen.

6. Handleplan for ligestilling og diversitet 2023-2025 

Indsatsområde 1 – Rekruttering

Rådet anbefaler fællesaktivitet 2; Helhedsorienteret rekruttering.

Begrundelse og kommentarer: Der arbejdes i fagmiljøerne på Arts allerede meget ak-
tivt med proaktive søgekomiteer, hvorfor et øget fokus på helhedsorienteret rekrutte-
ring herunder arbejdsmiljø anbefales.

Indsatsområde 2 – Karriereudvikling

Rådet anbefaler fællesaktivitet 2; Fordeling af arbejdsopgaver.

Begrundelse og kommentarer: Anbefalingen af fællesaktivitet 2 ledsages af en kraftig 
opfordring til, at konkretiseringsniveauet i beskrivelsen af aktiviteten hæves og beskri-
ves lige så målbart og forpligtende, som beskrivelsen i fælleaktivitet 1.

Indsatsområde 3 – Ledelse

Rådet anbefaler fællesaktivitet 1; Ledelsesstandard for ligestilling og diversitet.
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Begrundelse og kommentarer: Anbefalingen af fællesaktivitet er til dels et udslag af et 
fravalg af fællesaktivitet 2. Der er i den nuværende organisering såvel et udvalg for li-
gestilling, diversitet og inklusion på AU-niveau som på Arts-niveau. Rådet anbefaler 
ikke, at der også etableres tilsvarende udvalg på institutniveau, da man mener, at det 
ikke bidrager at udvide til et tredje lag.

Indsatsområde 4 – Arbejdspladskultur

Rådet anbefaler fællesaktivitet 1; Systematisk introduktion til arbejdspladskultur som 
led i onboarding

Begrundelse og kommentarer: Igen anbefales denne fællesaktivitet delvist pga. fravalg 
af den anden foreslåede fællesaktivitet. Det er uklart, hvordan fællesaktivitet 2 adskil-
ler sig fra de forløb, som har været gennemført i de seneste år samt det arbejde, som 
sker i regi af APV. I forhold til implementeringen af fællesaktivitet 1 bemærker rådet 
desuden, at der skal være opmærksomhed på forskellene i behov for henholdsvis nye 
internationale og nye danske medarbejdere.

Artsspecifik indsats
Rådet anbefaler: Diversity in the curriculum.
Begrundelse og kommentarer: Rådet frygtede, at arbejdspladskultur i for høj grad 
ville blive en gentagelse af det allerede drøftede. Der blev desuden lagt vægt på behovet 
for i tilstrækkelig tid at kapacitetsopbygge ift. diversitet i curriculum, da de potentielt 
animerede diskussioner kræver kvalificeret handling.  

7. Orientering fra forperson og dekan 
Forpersonen orienterer: 

- Kvalitetssikring af kvalitetssikringen om godkendelse af ph.d.-indstillinger 
på det kommende møde; alle er enige om, at langt de fleste indstillinger er 
gode, men der er enkelte, som efterlader noget at ønske. Det blev besluttet, at 
rådet henvender sig til fakultetet med en opsamling på rådets erfaringer på 
dette område. Dekanen bemærkede, at man i det lys vil overveje kvalitetssik-
ringen og vende tilbage til rådet med sine overvejelser.

- Kapsejladsen; NNJ bad dekanen orientere om sagen, hvor en studenterfore-
ning under kapsejladsen havde hyret en stripper. Der har været debat i Omni-
bus samt en reaktion fra det institut, hvor de studerende hørte hjemme. Deka-
nen svarede, at der var taget hurtig og resolut handling på det pågældende in-
stitut, og at de studerende havde beklaget. Hans holdning var i øvrigt rådet be-
kendt.

Dekanen orienterer: 
- Oprykningsprofessorater; kaldet kommer meget snart ud. Arts de første, der 

benytter dette virkemiddel til eksisterende medarbejdere.
- Taskforce vedrørende humaniora; rektor Jens Ringsmose fra SDU er for-

mand for taskforcen, som bl.a. skal komme med forslag til konsolidering til 
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små fag på humaniora og bud på det fremtidige humaniora. Indstillinger til 
juni 2023; de politiske ordførere følger emnet tæt. 

- Fakultetets økonomi; udflytning/lukning af 315 pladser inden 2030 og udflyt-
ning af Oplevelsesøkonomi. Der var primo juni 2022 et møde i Ledelsesforum, 
hvor fordeling af studiepladsreduktioner blev konkretiseret. Dette muliggør en 
økonomisk konsekvensberegning. Det er muligt at regulere placeringen af stu-
diepladsreduktioner år efter år, således at der kan optimeres ift. søgemønstre. 
De økonomiske konsekvenser af studiepladsreduktionen samt det øvrige fald i 
råderum er cirka -35 mio. kr. årligt i 2025 voksende til godt -40 mio. kr. årligt 
i 2030. DPU rammes hårdest og hurtigst pga. deres uddannelsesprofil med 
mange kandidatuddannelser.

8. Eventuelt

NNJ anbefalede at udvide rådets mødekalender med et ekstra møde pr. semester eller, 
alternativt, at forlænge møderne i den eksisterende frekvens. På grund af de mange af-
bud til mødet vil han pr. mail bede rådets medlemmer om en interessetilkendegivelse 
med henblik på beslutning på næstkommende møde i september 2022.

Punkter til skriftlig orientering

9. Godkendt referat af møde i Arts Akademisk Råd den 26. april 2022

10. Tildelte ph.d.-grader 

11. Normer for rekruttering

12. Opdateret årshjul for Akademisk Råd Arts
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