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Mødedato: 9. december 2019 
Mødested: virtuelt møde, (skype) 
Mødeemne: Arts udvalg for Ligestilling og Diversitet, møde nr 5 
 
Deltagere: Dorthe Staunæs (forperson), Lone Koefoed Hansen (næstperson) (afbud), 
Marie Vejrup Nielsen, Anders Gade Jensen, Anne Sophie Grauslund Kristensen (af-
bud), Johnny Laursen, Stacey Cozart, Steen Weisner (afbud).  

Orientering: 
 
DS er inviteret til møde i FSU for at orientere om udvalgets arbejde og et besøg 
ved akademisk råd besøg er på trapperne. 
 
JL berettede, at der barsles med en sprogpolitik vedr. brug af dansk og engelsk 
i hverdagen, og dansk som forvaltningssprog. Ambitionen er, at ARTS sprog-
politik balanceres i forhold til det øvrige samfund og de øvrige universitets- og 
uddannelsesinstitutioner og i forhold til igangværende diskussioner af sprog-
brug. 
 
MV har både i tillidskredsen og på medarbejdermøder mødt spørgsmål om, 
hvad diversitetsudvalget egentlig laver, om der sker noget, og hvilken slags di-
versitet de mennesker, der sidder i udvalget selv repræsenterer (da der er et 
flertal af danskfødte personer i udvalget f.eks.). MV foreslår, at DS eller en an-
den fra udvalget deltager på dekanens medarbejdermøde i efteråret 2020 mhp 
at udbrede udvalgets arbejde.  
 
AGJ har brug for noget konkret at arbejde med ifht Ph.d.-udvalgets forvalt-
ningspraksis og hvilke krav der kan lægges ind i den formelle praksis. Det fore-
slås at 2. møde 2020 handler om ph.d.-området.  
SMC har brug for noget konkret at arbejde med ifht tillidsrepræsentant-områ-
det.  
 
DS præsenterede en intern, tentativ visions- og arbejdsplan (what to do, what to 
plan, what to wait for) for udvalget baseret på forrige mødes diskussioner. For-
målet er at udvikle et redskab, der peger aktiviteter såvel frem (hvad vil vi 
gøre) som tilbage (hvad har vi gjort) og samtidig holder fast i hvorfor. Udval-
gets medlemmer opfordres til at kommenterer teksten og sende tilbage (til alle) 
gerne inden 10/12. DS retter papiret til.  
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Planer/aftaler:  
 
Marie, Stacey & Dorthe forberede 1. møde i 2020 om større diversitet i ledelse 
samt ledelse af diversitet i såvel TAP-som VIP-streng (funktionschefer, afde-
lingsledere, studieledere, programledere).  
Anders & Ann Sophie forbereder 2. møde i 2020 om ph.d.-området og diversi-
tet. 
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