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1. Godkendelse af referat fra sættemødet 28. maj 2019 
Udvalget godkendte referatet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden for 27. august 2019 
Udvalget godkendte dagsordenen og besluttede at inddrage punkter fra Staceys mail 
under de relevante punkter.  
 
3. Snitflader til AUs udvalg for Diversitet og Ligestilling 
Dorthe refererede fra AUs udvalg for Diversitet og Ligestilling, som har afholdt 2 mø-
der. Der skal støtte fra den øverste ledelse til hvis tallene skal ændres. Dertil skal der 
rammer og data for at arbejdet kan forankres. Der sker således meget på AU-niveau og 
derfor kan udvalget diskutere hvad der særligt skal i fokus på Arts. 
Det blev bemærket at kommissorierne er lidt forskellige og det kan måske udledes at 
AU vægter ligestilling mens Arts vægter diversitet.  
Dorthe har i AU udvalget rejst emnet ”formater” og har fået til opgave at arbejde vi-
dere med dette under AU-udvalget, i forlængelse af et tema om ledelse og køn. De an-
dre medlemmer har fået andre opgaver. Der vil komme mindre oplæg, som Dorthe vil 
sende videre.  
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AU vil have sin handleplan færdig i januar 2020, som så skal implementeres efterføl-
gende. 
Dekanen forklarede sin baggrund for at etablere Arts-udvalget; tungest vejede ønsket 
om at skabe en forandring på dette område, som for længe har været uden reel bevæ-
gelse på fakultetet. Dekanen bemærkede endvidere, at det af hensyn til lige muligheder 
og størst mulig kvalitet i forskningen er en prioriteret opgave at rekruttere flere kvin-
der på alle karrieretrin. Dorthe bemærkede at køn er vigtigt og med fordel og fremover 
kan tænkes sammen med andre forskelssættende kategorier i udvalgets arbejde. 
Der er en bevægelse i den rigtige retning omkring Arts’ ansættelser, men det er et langt 
sejt træk før tallene bliver tilfredsstillende. Det handler både om at tiltrække en diverst 
sammensat ansøgerprofil, men også at kunne fastholde dem. 
 
 
4. Hvilke opgaver og emner ønsker dette udvalg at arbejde med – diskus-

sion 
 
Følgende emner bliv diskuteret: 

- Er der en problematik vedrørende de aktiviteter som medarbejderne deltager i 
under undervisning og forskning, hvor sidstnævnte er mere meriterende?  

- Er der kønnede mønstre i ph.d.-programudvalgene, ph.d.-vejlederroller og i 
ph.d.-bedømmelsesudvalgene?  

- Tager og gives kvindelige kolleger oftere opgaver inden for undervisning og 
planlægning, som er meget omfattende, organistionsopbyggende og samar-
bejdsorienterende, men ikke på samme måde meriterende i en forskerkarri-
ere? 

- Spiller AUs og Arts’ lønpolitikker og lønkatalog ind? Dette kan ses i sammen-
hæng med ministeriets meriteringsprojekt. 

- Der er ligeledes forhold omkring generationer og tankegange, som spiller ind 
her; der kommer dygtige generationer af ph.d.-studerende, som har en større 
intersektionel bevidsthed, men som mødes af vejledere og studieledere og in-
stitutledere, som er rundet af en anden tradition. det er både et spørgsmål om 
at turde søge og om at gide at søge. Er det et arbejde/arbejdsplads, jeg ønsker 
at bidrage til? Der er en reel fare for tab af gode talenter.  

- Spørgsmål omkring barsel og planlægning af juniorforskerkarriere vil ud-
valget også tage op. 

- Vejledninger og retningslinjer vedrørende bedømmelsesarbejdet ift rekrutte-
ring; både de formelle beskrivelser af arbejdet og udvalgene, men mere vigtigt 
en præcisering af de profiler som søges; fx samarbejdsprofiler, organisations-
opbygning, uddannelsesledelse – den grundlæggende ordlyd men også indhol-
det i opslagene kan analyseres. Her er institutledere og afdelingsledere cen-
trale aktører. NB at der er flere niveauer i opslagsteksterne; AU, Arts, institut, 
afdeling, område. 
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- Hvordan forankres arbejdet i FSU, herunder fx relationen til de årlige lønfor-
handlinger, hvor visse forhold traditionelt ikke tilgodeses, men som trækker 
virkeligt mange ressourcer i det daglige.  

- Opfølgning på APV er også styrende for mange processer som berører disse 
forhold som har en skævhed ift ligestilling.  

- Et emne som også kan tages op er chikanerende adfærd; der står meget på 
AUs hjemmeside, men ikke meget konkret. Dette kunne forbedres – også i fht 
de sociale medier - for det spiller meget tydeligt ind i ligestillingsarbejdet.  

- Arbejdspladskultur kunne også være et emne. Hverdagskultur; hvordan taler 
kolleger til hinanden, mødekultur etc. Det er ofte her at de ubevidste for-
domme kommer i spil; her kunne fx diskuteres formater/koncepter for møder 
og samarbejde.  

- Disse ting kunne let sættes i spil i Arts’ uddannelseselementer for ledere, men 
også over for fx afdelingsledere og institutledere.  

- Dette er også vigtigt ift inklusion af internationale medarbejdere, seksuelle mi-
noriteter (fx deltagelse på Aarhus Pride – diverse samarbejder med Artsrådet 
etc), diverse typer mønsterbrydere etc – altså mere end binært køn men diver-
sitet i bredest forstand. Men det er nok en god ide at benytte ligestilling mel-
lem køn som en rambuk for alle de andre dagsordener, og samtidig holde sig 
for øje at køns og diversitetsdagsordener udfordrer normer, ’plejer’ og privile-
gier.  

Det er de store og små tandhjul, inde i den maskine som universitet driver hver dag, 
som kan påvirke de forhold, som kan ændre tallene. Det er måske ikke en stor revolu-
tion der skal til, men der kan skrues på mange små tandhjul som faktisk kan få en stor 
effekt.  Og arbejdet skal have fokus på både VIP og TAP. 
 
Opsummerende besluttede udvalget dermed at arbejde videre med følgende områder, 
markeret med kursiv i det ovenstående: 
  

• Formater 
• Meritering 
• Lønpolitik og lønaftaler 
• Barsel og juniorforskerkarriere 
• Vejledninger og retningslinjer vedrørende bedømmelsesarbejdet ift rekrutte-

ring 
• Relationen til samarbejdsorganisationen (fx FSU og Akademisk Råd) 
• APV opfølgning 
• Arbejdspladskultur/hverdagskultur 
• Chikanerende adfærd 
• Og være opmærksomme på at det gælder både VIP og TAP 

 
5. Arbejdsform og mødekadence for dette udvalg – diskussion 
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Indtil videre har udvalget planlagt klassisk arbejdsmøder, som ligger kalendermæssigt 
efter AU-udvalgets møder og er planlagt med 2 møder pr semester. AU-udvalget har 
dog skiftet format og tempo til månedlige og kortere møder.  
Arts-udvalg har derfor besluttet sig for to længere fysiske møder pr semester, men vil 
afprøve andre formater end de klassiske sid-ned-og-tal-på-skift-møder. Dertil indlæg-
ges flere kortere virtuelle møder (vis Skype for Business) omkring AU møderne, enten 
før eller efter afhængig af dagsordener. Fortrinsvis kl 15-16 hvis muligt. Der planlæg-
ges via outlook og justeres ved mange afbud. Udvalget vil prøve at tilpasse mødeind-
holdet til AU-udvalgets indhold. Ligeledes vil udvalget forsøger, med Dorthe som tov-
holder, at dele opgaver og aktiviteter til møderne imellem deltagerne.  
Dorthe vil skrive en tekst til institutternes nyhedsbreve fra udvalget om arbejdet. 
Udvalget ønsker ligeledes at have faste orienteringspunkter fra henholdsvis dekan, fra 
TR/samarbejdsorganisationen og fra Ph.d.-skolen. 
 
 
6. 8. marts bidrag fra Faculty of Arts 
Arts forventes at komme med et bidrag til arrangementet i 2020. Steen undersøger 
formalia herom. 
 
 
7. Læring af andre – hvem og hvordan 
Udvalget overvejer indbyde kolleger som har deltaget i mange ansættelsesprocesser – 
fx prodekanerne som deltager i de fleste rekrutteringer. 
Der kan måske læres af andre danske, nordiske eller øvrige alliancepartnere. Fx Oslo 
eller Uppsala. Eller engelske universiteter.  
Udvalget kunne måske også lære af private danske virksomheder, særligt at tiltrække 
og fastholde den internationale diversitet. – her kan trækkes på nuværende AU-kolle-
ger som har været ansat på andre internationale universiteter. 
 
 
8. Evt 
Intet herunder. 
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