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Referat af møde i Akademisk Råd den 10. december 2019 
 
 
Punkter til beslutning 
 

1. Godkendelse af dagsorden  
Dagsordenen blev godkendt. 
Formanden benyttede anledning til se tilbage på de seneste 4 år i rådet og 
takke for samarbejdet.  
Dekanen takkede på egne vegne og på vegne af fakultetsledelsen formanden 
for samarbejdet i de 4 år. Samtidig takkede dekanen det samlede råd for ind-
satsen i de 4 år.  
 

2. Udpegning af rådgiver til ansvarlig forskningspraksis og forsk-
ningsfrihed  
Akademisk Råd besluttede at udpege Morten Dige som rådgiver. 
 

 
Punkter til drøftelse 
 

3. Evaluering af Akademisk Råds arbejde i 2019   
Akademisk Råd drøftede arbejdet i såvel 2019 men også i rådets fulde funkti-
onsperiode herunder form, indhold og antallet af møder samt drøfter hvilke 
sager, rådet vil overgive til det nyvalgte råd. 
 
Det blev fremført,  at man i den kommende periode bør være opmærksom på 
at følge op/melde tilbage til rådet i relation til hvad der er kommet ud af de 
drøftelser rådet har haft, og den rådgivning de har givet dekanen. 
 
I den forbindelse vil det også være vigtigt at Dekanen klarere på møderne 
melder ud hvad han vil tage med videre, og hvad han ikke vil. Det gør ikke no-
get at det blive synligt, at der kan være uenigheder. 

 
 

Møde den: Tirsdag den 10. december 2019 kl. 12.00-15.00 
Sted: Aarhus Bygning 1431 lokale 21-23 
Emne: Møde i Akademisk Råd, Arts (nr.5/2019) 
 
Medlemmer: Merete Wiberg (formand), Dekan Johnny Laursen, Hanne Bruun, 
Birgit Eriksson, Julie Goodall, Eva Gulløv, Sissel Hansen, Stefan Iversen, Niels Nørkjær 
Johannsen, Hanne Knudsen, Dorthe Jørgensen, Mark Sedgwick, Pernille Thomsen,  
Rikke Toft Nørgaard, Jannik Wiggers, Jonathan Rossen   
 

Observatører: Henrik Nitschke, Gitte Pappe Ludvigsen 
  
Lone Plougmann Iversen (referent)  
 
Gæst: Vibeke Schøler (sekretær fra Akademisk Råd fra 1. januar 2020), Puk Jensen (stu-
denterrepræsentant fra 1. februar 2020) 
 
Afbud:  Cecilie Rimdal, Malene Jensen 
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Der er mange orienteringspunkter. Der var forskellige holdninger til nytten af 
dette. Nogle punkter skal måske gøres til drøftelsespunkter i stedet for orien-
tering, da de ofte reelt er genstand for en drøftelse. 
 
Det er stadig vigtigt, at rådet inddrages så tidligt som muligt i vigtigt proces-
ser/beslutninger. Hvis dette ikke kan vente til møder kan det ske med mail-
korrespondancer mellem møderne. 
 
Er det nødvendigt med de formelle godkendelser af ph.d. afhandlinger. 
 
Af mulige emner: 
- Ansættelsesprocedurer, herunder erfaring med shortlisting, tidsforløb for 
ansættelser og hvorvidt opslag er åbne. 
- Talentudvikling – herunder brug af 4+4 hhv. 5+3. I den forbindelse kunne 
dekanen afkræfte, at der er sket en ændring i prioriteringen mellem de 2 for-
mer for indskrivning 
- Forskningsfrihed, herunder peer review og samarbejde med eksterne parter 
- Bæredygtighed især med fokus på klima, jf. rådets høringssvar til AU stra-
tegi 
- Eliteinitiativer 
- Universitetets rolle i relation til afhjælpning af stress, arbejdsbelastning og 
usikre jobmæssige forhold (for yngre forskere) 
- Samarbejde med erhvervslivet  
- Betydning af ændring af finansiering af Arts med større fokus på eksterne 
midler 
- Sikring af rum og tid til kvalitets forskning 
 
Der var ikke kommentarer til antallet af møder (6 pr. år og 2 budgetmøder 
med FSU/FAMU) så det fastholdes. Ligeledes fastholdes mødelængden på 2,5 
timer. 

  
 
4. De akademiske råds fælles temaer og formandens fokusområder  

Formændene for de akademiske råd deltager i et møde med bestyrelsen den 
13. december 2020. Formanden havde fremsendt dette materiale, der i indgår 
i fælles temaer og beretninger fra de enkelte akademiske råd. Formanden øn-
skede at drøfte hvad hun skal prioritere som Arts tema. Det blev  foreslået at 
nævne udfordringerne med virkemidler, jf. Rådets tidligere svar vedrørende 
AUFF. 
 

5. Valgresultat 2019  
Der er afholdt valg til Akademisk Råd i november 2019. 

Formanden indstiller, at rådet i lighed med i 2016 afholder møde med det nye 
råd med henblik på at bl.a. at drøfte hvordan arbejdet i Akademisk Råd fore-
går. Derudover kan det nye råd blive orienteret om sager, der må forventes at 
komme i 2020 og i valgperioden som sådan, jf. punkt 3 på mødet. 

I 2016 var der tale om et 2 timers møde, hvor dekanen deltog i den første 
time, hvorefter de 2 råd havde tid for sig selv. Mødet vil kunne holdes den 10. 
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januar 2020 fra kl. 10.00 til 12.00 
Der indkaldes til mødet. 

Punkter til orientering  
 

6. Strategiarbejdet på Arts  
Dekanen forventer, at AU’s strategi godkendes på møde i bestyrelsen den 13. 
december 2019. 
 
Dekanen redegjorde for det videre forløb med udarbejdelse af institut strate-
gie og strategi for fakultetet, der ifølge tidsplanen vil være færdige juni 2020. 
Fakultetets strategi vil primært bestå at indsatser i relation til AU’s strategi 
samt enkelte initiativer, der skal dække hele fakultetet og eventuelle indsat-
ser, der inddrager flere institutter. 
 
Dekanen fortalte desuden at det er aftalt, at der sker ensartet inddragelse på 
institutterne i forbindelse med høring af fakultets strategi.  
 
Rådet henvise i øvrigt til at følge processen her: 
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/strategi-paa-arts-2020-2025/ 
 

7. Orientering fra formand og dekan, herunder  
- Arbejdet med forskningsfrihed på Arts 
Dekanen gav en status for arbejdet på AU og på Arts. Arts har i den forbin-
delse gennemgået risikoelementer. Dekanen redegjorde for det. 
Som en styrkelse af muligheden for at rådgive medarbejderne vil der blive an-
sat en jurist i dekansekretariatet. Denne jurist vil også blive rådgiver i forhold 
til GDPR på Arts. 
Der vil i det kommende år også være et øges fokus på at forbedre journalise-
ringspraksis for at have den nødvendige dokumentation i relation til ikke 
mindste eksterne samarbejder. 
 
- Budget 2020  
Dekanen orienterede om budget 2020 efter finanslov 2020 er er vedtaget. 
Der henvises også til den tidligere fremsendte kommentar fra dekanen, der 
kan ses her:  
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/ad-
venthilsen-fra-dekanen/ 
 
Dekanen fortalte, at gevinsten ved bortfald af omprioriteringsbidraget kom-
mer Arts til gode med lidt forsinkelse, da Arts sammen med de øvrigt fakulte-
ter bidrager til ST.  
 
- Status for arbejdet med censorkorps  
Dekanerne for de humanistiske fakulteter har ønsket mere ensartede regler 
m.m. i forhold til censorkorpsene. Det samlede arbejde kan endnu ikke fær-
diggøres, men det er muligt, at der sker ændringer inden for enkelte områder. 
Akademisk Råd vil blive orientere herom. 
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- Ny stillingsstruktur 
Dekanen orienterede om AU’s holdning til nyt udkast til stillingsstruktur. 
 
 

 
8. Næste møde 

Første møde i 2020 er den 4. februar  fra kl. 9.00 til 11.30 . 
 

9. Eventuelt 
Der bliver oplevet problemer med nye lånesystemer på Det kongelige Biblio-
tek (KB). Dekanen orienterede om baggrunden og om den intensive indsats, 
som gøres for at opnå stabil drift. Fakultetet er i tæt kontakt til KB, som har 
udsendt meddelelse til institutterne om, at dem, som i mellemtiden oplever 
problemer, bedes henvende sig. 
  

10.  
 Punkter til skriftlig orientering 
 
10 A: Tildeling af ph.d.-grader 1. september 2019 til 25. november 2019 
 

Navn Titel Institut 
Mikkel Hjorth The K-12 Maker Studio: Towards 

Teaching and Development of Design 
Literacy in Educational Maker Settings 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur  

Kasper Skov Christen-
sen 

Digital Design Literacy in K-12 Educa-
tion 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Inge Lise Mogensen 
Bech 

Kvinder, sindssyge og populærkultur. 
Dansk modernisme omkring Første 
Verdenskrig 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Anne Kølbæk Iversen Forms and Formations of Memory. 
Artistic negotiations of (trans)individ-
uations in light of contemporary 
memory conditions 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Line Marie Thorsen On the Margins of Eco-art: Aesthetics, 
plants, and environmental imagina-
tions in East Asia 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Maja Bak Herrie Det digitale objekt. Æstetik, data og 
kulturteknik 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Tobias Skiveren Kødets Poiesis. Kropumulige kroppe i 
ny dansk litteratur og deres metodolo-
giske udfordringer 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 
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Roberta Rocca Spatial Demonstratives in Brain and 
Behavior 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Amelia Kuch 
(joint PhD degree med 
University of Edin-
burgh/EXEDE-af-
talen) 

Citizenship and Displacement: Natu-
ralisation of Burundian refugees in 
Tanzania (2010-2017) 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Annika Pohl Harrisson States-within-States: Encompassed 
State-Making and Everyday Life in 
Southeast Myanmar 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Margit Eva Jensen Det kulturhistoriske museum som un-
dervisningsressource: Et casestudie af 
historieundervisning og pædagogiske 
koblingsdannelser mellem klasserum 
og museum 

Danmarks institut 
for Pædagogik og 
Uddannelse 
 

Raffaele Brahe-Or-
landi 

Entreprenørskabsundervisning i 
dansk - en videoetnografisk undersø-
gelse af udskolingselevers lærings-
praksis og -udbytte i mål- og værdiska-
belsesorienteret entreprenørskabsun-
dervisning 

Danmarks institut 
for Pædagogik og 
Uddannelse 
 

Nina Berg Gøttsche Det var nok mit største ønske at kunne 
blive bedre til at læse. Et kvalitativt 
Verbal Protocol-studie af hvordan læ-
seforståelsesvanskeligheder manife-
sterer sig i overbygningens litteratur-
undervisning i grundskolen 

Danmarks institut 
for Pædagogik og 
Uddannelse 
 

Miriam Madsen Entangled Simplicities: A metricogra-
phy on ‘relevance’ and ‘graduate em-
ployability’ configurations in Danish 
university educatio 

Danmarks institut 
for Pædagogik og 
Uddannelse 
 

 
 
10B: Godkendt referat fra fællesmødet med FSU den 24. oktober 2019 
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Dagsorden_for_faellesmo-
ede_FAMU_FSU_og_AR_24-10-2019_om_OER3_2019_og_budget_20.pdf 
 
10C: Mødekalender 2020 
 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Dagsorden_for_faellesmoede_FAMU_FSU_og_AR_24-10-2019_om_OER3_2019_og_budget_20.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Dagsorden_for_faellesmoede_FAMU_FSU_og_AR_24-10-2019_om_OER3_2019_og_budget_20.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Dagsorden_for_faellesmoede_FAMU_FSU_og_AR_24-10-2019_om_OER3_2019_og_budget_20.pdf
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Ugedag Dato Tid Sted 

Torsdag 04-02-2020 9.00 – 11.30 
1. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Tirsdag 28-04-2020 12.30-13.30 

Møde med FAMU/FSU om op-
følgning på budget 2020 ØR1 
Videolink Emdrup-Aarhus 

Tirsdag 28-04-2020 13.30-16.00 
2. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Torsdag 09-06-2020 9.00 – 11.30 
3. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Torsdag 24-09-2020 9.00 – 11.30 
4. Ordinære møde  
Videolink Emdrup-Aarhus 

Tirsdag 27-10-2020 10.30  -12.20 

Møde med FAMU/FSU om 
budget 20 ØR3 og budget 20 
Videolink Emdrup-Aarhus 

Mandag-
tirsdag 

9-11 til 10-11 
2020 8.00 – 8.00 

Seminar for de Akademiske Råd på 
Sandbjerg Gods 

Tirsdag 10-11-2020 9.00 – 12.00 
5. Ordinære møde  
Sandbjerg Gods 

Torsdag 01-12-2020 12.00 – 15.00 Fælles møde i Aarhus 
 
 

  
10D: Uddannelsesrapport 2019 
Bilag: 
Uddannelsesrapport 2019 
Ledelsespåtegning 
 
 
 
 

 
 

 

 
Mødet sluttede kl 14.45 
 
 

Merete Wiberg 
 

Formand 
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Lone Plougmann Iversen 
 

Referent 
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