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Mødedato: 15. januar 2020 
Mødested: Skype 
Mødeemne: Arts Ligestilling og Diversitetsudvalg 
 
Deltagere: Dorthe Staunæs, Lone Koefoed Hansen, Anne Sophie Grauslund Kristen-
sen (afbud), Marie Vejrup Nielsen, Stacey Marie Cozart (afbud), Anders Gade Jensen, 
Johnny Laursen, Steen Weisner 
 

1. Orientering fra dekan (JL) 
Ny stillingstruktur og merittering, tenure track 
Ide om mentorforløb og praktik mhp ledelsestillinger 
 

2. Orientering fra forpersonen (DS) 
DS gentog at de korte møder har en orienterende karakter, hvor formålet er at nå 
’organisationen rundt’. Derfor har alle medlemmer af udvalget et punkt, hvor de 
kan rejse alle emner og alle emner kan potentielt komme op. De længere drøftel-
ser foregår på de lange ’fysisk tilstede’ møder to gang i semesteret. E-mails er ge-
nerelt ikke egnede til diskussioner af vanskelig karakter. Vi læser dem ikke simul-
tant og ej heller særligt grundigt. Derfor opfordres medlemmerne til at indsende 
punkter til de korte og lange møder, således at vi kan drøfte sagerne sammen og 
face to face.  
 
AU-handleplanen er lidt forsinket pga grundige drøftelser og præsenteres 13. 
marts. AU-planen flugter på mange måder de diskussioner, vi har i ARTS-udval-
get og vil hjælpe os med at prioritere og formulere vores indsatser.  
 
Der er pt diskussioner i AU-udvalget ang. kategoriangivelser vedr. stillingsansøg-
ninger og APV mm. Drøftelserne går på at anbefale 3 svarmuligheder 
(mand/kvinde/andet) eller 5 svarmuligheder (mand/kvinde/non-binær/an-
det/ønsker ikke at oplyse). 
 
Artsrådet har nedsat et diversitetsudvalg og forventer at fremsende et forslag og 
diskussionsemner til Diversitets og ligestillingsudvalget. Vi glæder os til samar-
bejdet og vil inddrage de studerende fx i fht mødet om uddannelse og undervis-
ning 
  
 

3. Orientering fra ph.d.-området (ASGK og AG) 
Der opleves en del stress og sygemeldinger blandt de ph.d.-studerende – både 
kvindelige og mandlige. En forsigtig vurdering er at det ikke primært handler om 
småbørn eller familie, men en bredere problematik om mistrivsel/sygdom. Der 
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opleves ikke øget antal indberetninger om sexchikane. JL foreslår, at man under-
søger gråzonen nærmere fx ved at tale med ph.d. programlederne. Afhængigheds-
relationer må omgående brydes, hvis der opstår seksuelt-romantiske relationer 
mellem vejleder og vejledte. 
 
Forslag om pasning af mindre børn på konferencer/tilskud til pasning. LNK ori-
enterede om at dette forslag tidligere var fremsendt til rektor, som havde under-
søgt sagen (herunder konfereret med KU) og måttet konkludere, at der mangler 
fornøden hjemmel med de nuværende regler, cirkulærer mv. Pt kan universitetet 
kun dække udgifter i forbindelse med tjenesterejser, der er længere end 28 dage. 
Fonde kan måske gøres interesserede i at lave en internationaliseringspulje til så-
danne formål. Villumfonden har lavet et program for internationalisering af kvin-
der i STEM, der kunne kigges på. 
 

4. Orientering fra tillidsrepræsentantområdet (MVN) 
Der er i APV-handleplanen fokus på ledelse og kommunikation og at det er cen-
tralt for udvalget at holde sig orienteret om dette i forhold til evt. forslag om ledel-
sesudvikling og diversitet. 
Da MVN ikke længere er TR må Stacey fremover orientere herunder. 
 

5. Hvor er vi ift 13. marts konference  
Programmet på ARTS er på plads med fire talere. DS har skrevet til Lotte Holm 
ang. at få annoncering bedre ud. Alle opfordres til at annoncere i relevante fora.  
Elementet med at optage deltageres udsagn og forbedringsforslag er under udar-
bejdelse i Arts KOM (SW). 
 

6. Evt 
LK gjorde opmærksom på at diskussionen om kønskategoriseringer i fht stillings-
ansøgning pågår i Akademisk Råd.  
 
Udvalgets medlemmer og forperson understregede at udvalgets arbejde vedr. alle 
medarbejdere på ARTS, såvel TAP som VIP. Udlicitering af fx rengøringsopgaver, 
sådan som det er foregået på BSS, hører hjemme i det relevante Samarbejdsud-
valg, men nærværende udvalg bør minde SU’erne om, at de også har en rolle at 
spille, når det kommer til ligestilling og diversitet. Alle aktører er indbudt til kon-
ferencen 13. marts. 
 
Udvalgets opgave er at rådgive dekanen. For at undgå at blive et papirudvalg ar-
bejdes der endvidere på at opfinde nogle gode anvendelsesorienterede produkter 
til alle medarbejdere, ledere og potentielt studerende. Marts-konferencen er et 
produkt. Herudover foreslås det at temamøderne udmunder i fx 3 velformulerede 
refleksionsspørgsmål ang. diversitet og ligestilling på de tema-områder, vi arbej-
der med/AU-handleplans områder.  



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Steen Weisner 
 
Dato: 15. januar 2020 

 

Side 3/3 

 
Der er planlagt fire tematiske møder i år ud fra vores indledende diskussioner i 
efteråret: 1. ledelse (her inviteres Veluxfonden til at fortælle om evaluering af ker-
negruppebevillingerne), 2. juniorforsker-området, 3. administration, 4. Uddan-
nelse og undervisning (her inviteres Maria Mortensen KU og ARTSrådet) 
 
Næste møde i udvalget har fokus på ledelse og er planlagt af Stacey Cozart, Marie 
Vejrup og Dorthe Staunæs. 
 
Mødet vil have fokus på dels af forstå hvordan man er blevet leder indtil nu på 
Arts og på hvordan der kan ske en udvikling af nuværende ledere i forhold til di-
versitet. Der vil være forskellige oplæg til diskussion på dagen om disse emner. 
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