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Referat af møde i Akademisk Råd den 19. juni 2018 
 
 
 Punkter til beslutning 

 
Punkter til drøftelse 
 

3. Implementering af normer for VIP rekruttering  
Dekanen indledte med at bemærke, at de medsendte dokumenter var redigeret som følge af  
indførelsen af short listing på Arts og indførelse af 7 normer for rekruttering af VIP på AU.  
Samtidig med at konsekvenserne af disse beslutninger er indskrevet er sproget blevet gen-
nemgået og der er sket en forenkling af notaterne. 

  
 

Møde den: Tirsdag den 19. juni 2018 kl. 12.00-14.30 
Sted: Aarhus bygning 1431, lokale 303 (Kippen) og Emdrup lokale D118 
Emne: 3. møde i Akademisk Råd 
 
Medlemmer : Merete Wiberg (formand), dekan Johnny Laursen,  
Tobias Aakjær, Hanne Karina Bruun, Birgit Eriksson, Julie Goodall, 
 Eva Gulløv, Stefan Iversen, Niels Nørkjær Johannsen, Dorthe Jørgensen, 
 Hanne Knudsen, Anna Marie S. Laulund, Maria K. Møller,  Mark Sedgwick, 
  

Observatører:  Marianne Rasmussen    
 
Afbud:  Miriam Madsen, Rikke Toft Nørgaard, Gitte Pappe Ludvigsen,   
Krestina V. Christensen, Henrik Nitschke 
 
Chefrådgiver Lone Plougmann Iversen, referent 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Referat 
Godkendt 12. juli 2018 

1. Godkendelse af dagsorden  
Formanden bød velkomme til Julie Goodall, der er indtrådt i rådet som ph.d. repræ-
sentant  i stedet for Jette Baagø Klockmann. 
 
Dagordenen blev godkendt. 
 

2. Udpegning af medlemmer til Praksisudvalget 
Formanden redegjorde for, at det er dekanerne, der, efter indstilling fra de akademi-
ske råd, skal udpege medlemmer til udvalget for ansvarlig forskningspraksis. 
 
Arts’ medlemmer har siden 2015 været Svend Andersen og Jette Kofoed med Martijn 
van Beek og Kirsten Frandsen som suppleanter. 
 
Akademisk Råd besluttede at indstille: Kirsten Frandsen og Jette Kofoed som med-
lemmer med Martijn van Beek og Jakob Busch som stedfortrædere. 
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Det blev bemærket, at det kan være et problem at have så mange yngre forskere, som ikke har 
udsigt til ansættelse på AU. Dekanen sagde, at det var en konsekvens af den ph.d.-politik Arts 
har, hvor man optager og uddanner ph.d.’ere til det nationale arbejdsmarked, og ikke kun til 
AU. Mange ph.d.’ere og postdocs er ansat på eksterne forskningsmidler, som er vokset i om-
fang i de sidste år. Dekanen oplyste, at den nationale ph.d.-evaluering desuden viste, at ph.d.-
kandidater fra Arts og humaniora generelt finder arbejde andre steder end på AU, og at der 
ikke er overledighed nationalt.  
 
Det blev anbefalet, at der i retningslinjer vedrørende ansættelsesudvalg tilføjes hvornår i pro-
cessen udvalget nedsættes. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor undervisningsledelse ikke er en del af kriterierne i professoratspo-
litikken. Dekanen svarede, at det optrådte flere steder, men ikke gennemgående, og at det 
ville blive justeret. 
 
Der blev spurgt til, hvorfor ønsker man 5-årige MSO professorater. Dekanen mindede om, at 
denne mulighed optrådte i det oprindelige papir, og blot var videreført uden at det nødven-
digvis afspejlede en præference. Han henviste til professoratspolitikkens målsætning om flere 
faste professorater, som fakultetet netop var i fuld gang med at realisere. 
 
På spørgsmål om, hvad der skal til at udløse et professoratsopslag, svarede dekanen, at der 
ikke er tale om ”kvoter”, hvor et bestemt antal lektorer/adjunkter udløser et professorat. Det 
er institutledelsernes opgave at prioritere, hvor der skal opslås professorater. Han gjorde op-
mærksom på, at Akademisk Råd på de årlige møder om ansættelser, hvor institutlederne del-
tager, har mulighed for at få besvaret sine spørgsmål og tilkendegive synspunkter.  
 
Det blev aftalt, at rekrutteringspolitik og brug af MSO tages op på dette møde. Det kan også 
rejses på institutterne. 

4. Arbejdet med ”God tone” på Arts  
Dekanen startede med at redegøre for forløbet omkring arbejdet med ”God tone” på Arts. 
Der blev spurgt til hvor stort problemet er. Dekanen svarede, at den psykiske arbejdsplads-
vurdering af Aarhus Universitet blandt andet havde vist, at omgangstonen nogle steder på 
universitetet opleves som hård – det var 6%, der svarede dette. Derfor vedtog hovedarbejds-
miljøudvalget og hovedsamarbejdsudvalget, at der på hele universitetet skulle sættes ekstra 
fokus på god omgangstone i 2017. 
 
På Arts har arbejdet været funderet i FAMU/FSU, der nedsatte en arbejdsgruppen, hvis for-
mål var at afdække eventuelle behov for centrale initiativer for at styrke den gode omgangs-
tone og kommunikation.  
 
Arbejdsgruppen kom med anbefalinger vedrørende:* 
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- Systematisk italesættelse af emnet ”God omgangstone og kommunikation” 
- Code of Conduct  
- Faglige drøftelser i en ordentlig tone 
- Sociale medier og digital kommunikation 
 
Der er den 22. maj 2018 afholdt møde med Arts's ledelsesforum om emnet, og det er menin-
gen, at der skal arbejdes videre med temaet på institut/center/administration. Dette kan 
bl.a. ske med udgangspunkt i de eksempler på ikke god tone, som blev fremlagt på mødet 
den 22. maj. 
 
Der blev givet udtryk for, at det er godt at der er sat fokus på det i hele ledelseskredsen. 
Formanden fremførte endvidere, at det i udvalget havde været et vigtigt tema, at ledelsen 
har et stort ansvar for det gode arbejdsmiljø 
 
Det blev fremført, at det er vigtigt at institutlederen stiller sig i spidsen og selv møder op på 
møder og fortæller om emnet. 
  
Der var en drøftelse af det faktum, at der er en særlig udfordring i at det personlige og det 
faglige er vævet sammen, og at det kan være en udfordring når man skal tage en faglig dis-
kussion. Dekanen understregede i denne forbindelse, at et evt. code of conduct efter hans 
opfattelse burde hvile på medarbejdernes ønske, og at der ingen modsætning burde være 
mellem god adfærd og videnskabelig eller anden form for saglig kritik.  
 
Det blev efterspurgt hvad der vides om den tone, som de studerende oplever fra undervisere. 
Det er ikke med i denne indsats, men der er forskellige målinger på det bl.a. i Studiemiljøun-
dersøgelser og i forbindelse med undervisningsevalueringen. 
 
Universitetsledelsen har besluttet, at man vil udarbejde et ”Code of conduct”, som skal 
gælde på universitetsniveau. 
 
Punkter til orientering 
 

5. Orientering fra formand og dekan, herunder:  
 
- Første møde i småfagsrådet 
Det første møde blev afholdt den 28. maj og var primært fokuseret på gensidig orientering. 
Det næste møde afholdes den 28. juni. 
 
- Nyt vedrørende den nationale sprogcenter 
Samarbejdet udvikler sig rigtig godt. Samarbejdet med KU og UFM er godt. Etablering af or-
ganisationen og rammerne for samarbejde er i hurtig udvikling. Der er indsendt ansøgning i 
samarbejde med VIA UC om en forsøgslinje på læreruddannelsen med særlige sprogkompe-
tencer. 
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- Rapport om dimensionering 
Der forelå et bilag med opsummering af rapporten, som blev taget til efterretning. 
 
- Evaluering af samarbejdet med Det Kongelige bibliotek 
Dekkanen fortalte, at fakultetsledelsen har afholdt møde med KB. Der er generel tilfredshed 
med samarbejdet. De planlagte besparelser skal gennemføres, men der vil ikke blive tale om 
lukning af udlånssteder.  
 
- Samarbejde med andre europæiske universiteter 
I EU-regi arbejdes der med opslag af midler til dannelse af såkaldte europæiske universitets-
alliancer à ca. 5-6 institutioner. Første ansøgningsrunde er i efteråret 2018. Der er således en 
stor aktivitet inden for universitetsverdenen for at afsøge samarbejdsmulighederne 
 
- Arbejdet med undersøgelsen af forskningsfrihed på AU 
VIVE er blevet valgt som konsulent for undersøgelsen, og der foregår p.t. test af et spørge-
skema. Måske kommer der en justering af tidspunktet for seminaret for de akademiske råd 
om dette emne. 
 

6. Næste møde 
 
Næste møde er den 25. september 2018. fra kl. 12.30-15.00 
 
 

7. Eventuelt 
- Persondataforordning 
De studerende spurgte, om der vil blive lavet en særlig information til tidligere medlemmer af 
råd og udvalg. Sekretæren undersøger dette. 
 
- Nye forskningsdagsordner 
Der blev givet udtryk for ønske om bedre information om processen, også lokalt. Hvordan sik-
rer man en bred inddragelse og hvad er målet for igangsættelse af processen? Dekanen oplyste, 
at man havde givet institutterne mere tid, så alle kunne være med, men at evt. samarbejde med 
BSS fordrede interessetilkendegivelser i begyndelsen af efterårssemestret. Han mindede sam-
tidig om, at det var en forespørgsel baseret på en konkret opfordring fra bl.a. rektor, og at der 
ikke var tale om en universel strategiproces. 
 
Punkter til skriftlig orientering 
 

7 A: Tildeling af ph.d.-grader 
Akademisk Råd har ved skriftlig høring tilsluttet sig bedømmelsesudvalgets enstemmige indstilling og til-
delt ph.d.-graden for nedennævnte afhandlinger: 
 
Periode: 31. januar til 31. marts 2018 

Navn Titel Institut 
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Tina Louise Sørensen Hinsides udkant: Alternative kunstneri-
ske sanseliggørelser af dansk provins i 
perioden 2005-2015 

Institut for Kommu-
nikation og Kultur 

Nicola Daumann Sacred Landscapes and Economies in 
Urban Contexts. Looking at Movement 
towards Sanctuaries in Late Second 
Temple period Jerusalem and Roman 
Heliopolis 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Thea Skaanes Cosmology Matters - Power Objects, Rit-
uals, and Meat-sharing among the 
Hadza of Tanzania 

Institut for Kultur og 
Samfund 

Øyvind Lyngseth Strygerspillets Epistemologi Institut for Kultur og 
Samfund 

Keld Skovmand I bund og grund – lærerprofessionens 
didaktik? 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

Charlotte Riis Jensen Vejledning af lærere - en samskabende 
proces: Når lærere støttes i at udvikle in-
kluderende læringsmiljøer 

Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddan-
nelse 

 
 
7 B: Godkendt referat af mødet i Akademisk Råd den 2. maj 2018 
Bilag: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dags-
ordner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_af_moede_Akademisk_Raad_02-
05-2018.pdf 
 
7 C: Godkendt referat af mødet i mellem FSU/FAMU og Akademisk Råd 
 den 2. maj 2018 
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Dagsord-
ner_og_moedereferater/Akademiske_raadsmoeder/Referat_faellesmoede_FSU-
FAMU__og_AR_02-05-18.pdf 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 


	Punkter til beslutning
	Punkter til drøftelse
	4. Arbejdet med ”God tone” på Arts  Dekanen startede med at redegøre for forløbet omkring arbejdet med ”God tone” på Arts. Der blev spurgt til hvor stort problemet er. Dekanen svarede, at den psykiske arbejdspladsvurdering af Aarhus Universitet blandt...
	6. Næste møde  Næste møde er den 25. september 2018. fra kl. 12.30-15.00
	7. Eventuelt - Persondataforordning De studerende spurgte, om der vil blive lavet en særlig information til tidligere medlemmer af råd og udvalg. Sekretæren undersøger dette.  - Nye forskningsdagsordner Der blev givet udtryk for ønske om bedre informa...

