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Mødedato: 11. november 2019 
Mødested: Tåsingegade 3, bygn 1443, lokale 440 
Mødeemne: Arts udvalg for Ligestilling og Diversitet, møde nr 3 
 
Deltagere: Dorthe Staunæs (forperson), Lone Koefoed Hansen (næstperson), Marie 
Vejrup Nielsen, Anders Gade Jensen, Anne Sophie Grauslund Kristensen, Johnny 
Laursen, Stacey Cozart, Steen Weisner (sekretær) 
 

1. Godkendelse af referat fra møde nr 2 af 27. august 2019 
3 min 

2. Godkendelse af dagsorden for 11. november 2019 
2 min 

3. Orienteringer fra dekan, AU-udvalget (DS), ph.d.-området (ASGK og 
AG), tillidsrepræsentantområdet (MVN) 
15 min 

4. Hvorfor vil vi have flere kvinder/mere diversitet på ARTS?  
Hvordan tænker vi køn/diversitet/ligestilling og det ift ARTS (forsk-
ning, uddannelse, ledelse)?  
Hvilke argumenter/begrundelser, og hvad er gangbart/strategisk mu-
ligt og hvor? 
Form:  3-5 min oplæg fra hvert medlem, diskussion og udkast til en fælles vision 
for udvalgets arbejde 
Outcome: En fælles vision 
25 + 25 min + pause 10 min 

5. Hvad kan vi lære af andre om, hvordan man kan arbejde med køn/di-
versitet i rekruttering og fastholdelse:  
Form: inviterer inspiratorer til mødet/skypemøde med korte pin pointede oplæg 
7-10 min  
Outcome: Palet af forskellige tiltag/aktiviteter 
60 min 

6. Hvad kan/vil vi bruge af dette i fht ARTS? Hvilke (andre) aktiviteter 
kan begynde at tænkes i gang/sættes i gang?  
Outcome: En tentativ plantegning, en prioritering og fordeling af arbejdsområder 
(se også referat fra sidst + prioriteringer i AU-udvalget/handleplan ). 
40 min 

7. Evt 
 

 
Temaer til kommende møder (forslag): 
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Møde nr 4: bedømmelse, ansættelser og meritering, samt planlægning af 13. marts 
2020 
 
Møde nr 5: arbejdspladskultur/akademisk kultur 
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