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Fakultetsledelsesmøde mandag den 12. januar kl. 13.00 – 16.30 
Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C, lokale 021 og 023 
Fakultetsledelsesmøde nr. 1 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Niels Kroer (NKR)Lars Birkedal (LB), Klaus 

Lønne Ingvartsen (KLI), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Conni Simonsen (CSI), Mi-

chelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen Kjems (JK), Jes Madsen 

(JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche 

(MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Kurt Nielsen og Birgit Schiøtt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  

2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

 

Strategiske punkter:  

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

3. Nyt fra institutlederne: Calculus ved Niels Nygaard 

4. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Synergi ved Hans 

Brix (bilag) 

5. Økonomi  

        a.    Lønforhandlingsbudget 2014 og 2015 

        b.    Status om regnskab 2014 og budget 2015-2016  

        c.    Stratetiske Satsninger 

6. Status på Problemanalysen  

a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for 

ST (bilag uddeles)  

b. Delegering til institut- og centerlederne  

c. Arbejdsgruppen for ingeniørområdet (bilag) 

d. Drøftelse af proces for etablering af kommunikations-

politik på ST og nedsættelse af arbejdsgruppe (bilag) 

e. Status på faglig organisering   

d. Kommissorium for arbejdsgruppen Myndighedsbetje-

ning (bilag) 

e. Diskussion af model/ramme for administrativ under-

støttelse ved NDH 

7. Emneplan for fakultetsledelsesmøderne 2015 (bilag) 
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Velkommen til det første fakultetsledelsesmøde i 2015 

NCN indledte med at ønske godt nytår til alle. AU har været igennem en besparelses-

runde og en problemanalyse som begge har krævet en stor indsats fra alle. NCN poin-

terede, at han er optimistisk og er af den klare opfattelse, at AU nu er godt i gang med 

at ”vende skuden”. De tiltag der søsættes nu som opfølgning på problemanalysen æn-

drer ST’s muligheder positivt ift. at udvirke målet om leverance på kerneydelserne.  

 

NCN fremhævede endvidere, at han ønsker en tættere dialog med medarbejderne. 

Derfor er der planlagt institutbesøgsture i 2015. Besøgene er vigtige for at opnå mere 

kendskab til stærke aktiviteter og direkte dialog med medarbejderne.  

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat 

NCN redegjorde kort for, at i overensstemmelse med beslutning på fakultetsledel-

sesmøde d. 20. nov. bliver processen fremover således, at Forberedelsesgruppen drøf-

ter dagsorden for næste fakultetsledelsesmøde 3 uger før hver fakultetsledelsesmøde.  

Forberedelsesgruppen har haft sit første møde og havde en god drøftelse af forslag til 

emner til kommende fakultetsledelsesmøder. Behandles nærmere under dagsordens 

pkt. 7.  

 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende ekstrapunkter under økonomi: 

- 5.b. Status om regnskab 2014 og budget 2015-2016  

- 5.c. Stratetiske Satsninger  

 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet den 9. december blev godkendt. 

 

Ad. 2. Opfølgning 

a. Opfølgning på rullende to-do liste (bilag) 

Der var enighed om, at ”Status for Blackboard” ved Jens Bennedsen prioriteres på et 

af de kommende møder.  

 

 

 

Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

8. Nyt fra prodekanerne  

a. Ph.d. handleplan ved JESM (bilag) 

9. Meddelelser 

a. Evaluering af AU’s samarbejdsstruktur (bilag)  

10. Eventuelt 

 

 

K 

l. 13.oo – 13.05 
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Ift. INNO+ skal det behandles på et kommende fakultetsledelsesmøde, men først når 

der foreligger mere information. Der er åbningsreception i innovationsfonden d. 29. 

jan. hvor bl.a. MN deltager. 

 

Ad. 3. Nyt fra institutlederne: Calculus ved Niels Ovesen Nygaard (NON) 

NCN beklagede, at indlægget vedrørende nye undervisningsformer i Calculus ved Ni-

els Nygaard er blevet udskudt flere gange. NCN orienterede samtidigt om, at nye un-

dervisningsformer er et emne der vil blive behandlet yderligere på senere fakultetsle-

delsesmøder bl.a. via introduktion ved Michael Caspersen. 

 

Niels O. Nygaard (NON), MATH og Mikkel Godsk (MG), Center for Science Educati-

on orienterede om de nye undervisningsformer i Calculus. Baggrunden for at under-

visningen i dag foregår ved video fremfor traditionel forelæsning er, at både Calculus 

1 og 2 er store kurser med ca. 1000 studerende pr. år. Erfaringen er, at det ikke er 

produktivt for de studerende at sidde ved store forelæsninger med 250 studerende. 

 

Undervisningen afvikles nu ved hjælp af videoer som hver af 10 – 14 minutters varig-

hed. Hver video har fokus på et emne og der er indlagt spørgsmål som den studere-

nede skal besvare.  Der er fortsat teoretiske øvelser (TØ) ved siden af. Der er endvide-

re koblet en instruktor på som løbende kan besvare spørgsmål fra de studerende  

 

Der er betydelig større tilfredshed blandt de studerende med den elektroniske under-

visning fremfor de traditionelle klassiske forelæsninger, og de studerende opnår bed-

re eksamensresultater. Den elektroniske undervisning imødekommer de studerendes 

behov for fleksibilitet og på sigt kan der spares undervisningskapacitet ved at moder-

niserer undervisningen på de enkelte uddannelser. 

 

NON pointerede, at der er flere udviklingspotentialer i forhold til den elektroniske 

undervisning i calculus. Særligt er der behov for at de enkelte uddannelser udvikler 

fagspecifikke videoer, så de studerende får et fagrelevant kursus – fx 2-3 videoer af 14 

minutters varighed, så de studerende får en fornemmelse af, hvordan matematikken 

anvendes på deres fagområde. 

 

NON orienterede om, at instituttet har fået flere henvendelser fra fx Elitegymnasier 

og kommende studerende omkring mulighederne for at bruge videoerne. Pt. under-

søger instituttet, om videoerne også skal være tilgængelige i forhold til andre end stu-

derende på AU.  

 

NON roste arbejdet og bistanden fra CSE. MG demonstrerede, hvordan den elektro-

niske undervisning i calculus foregår. MG orienterede om, at der pt er en dialog i 

gang med Uddannelsesudvalgene med henblik på at vurdere mulighederne for mo-

dernisering af undervisningen på de enkelte uddannelser. 

 



 

 

    

Side 4/10 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

Ad. 4. Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. Synergi ved Hans Brix 

(bilag) 

Der er udsendt bilag. Hans Brix fremlagde arbejdsgruppens arbejde.  

  

Baggrunden for gruppen arbejde er en manglende udnyttelse af potentialerne for 

tværfagligt samarbejde på ST efter fusionerne. 

 

Det er gruppen vurdering at der er følgende barrierer for faglig synergi: 

 Manglende kendskab til andre institutter 

 Manglende tid og frihed (økonomi) til at udvikle projekter 

 Spredt geografi 

 Manglende økonomiske incitamenter herunder konkurrence om midler og fi-

nansiering af infrastruktur  

 EU-projekter kræver eksterne partnere 

 

Arbejdsgruppen foreslår følgende mulige initiativer for at stimulere det faglige sam-

arbejde: 

1. Workshops forud for ansøgningsfrister   

2. Tematiske workshops     

3. Kortlægning af det faglige landskab på ST   

4. Workshops målrettet erhverv    

5. Tværgående uddannelsesinitiativer    

6. Faglige netværk (‘bottom up’ initiativer)   

7. Tværfaglige satsninger (‘top-down’ initieret)   

8. Workshops om/ved ST infrastruktur    

9. Workshops for idéer til ny infrastruktur ved ST   

10. Formidling af ST kompetencer og styrkeområder  

 

Arbejdsgruppens fremlagde følgende anbefalinger: 

 Primære virkemiddel: Workshops omkring noget konkret og brugbart hvor 

der forventes at være tværgående interesse/potentialer 

 Fakultetsledelsen: Afsætte midler til faglige netværk og tværgående strategi-

ske satsninger 

 Iværksat: Faglig kortlægning med henblik på identifikation og synliggørelse af 

tværgående styrkepositioner/potentialer  

 Muligheder og barrierer for synergi bør adresseres i arbejdsgruppen for ny 

økonomimodel. 

 

Fakultetsledelsen konkluderede: 

Det er vigtigt at der prioriteres blandt de 10 forlag til mulige initiativer fra arbejds-

gruppe. 

 Opgaven med kortlægning af det faglige landskab på ST er igangsat og arbej-

det skal præsenteres på et kommende fakultetsledelsesmøde 
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 Workshops  

Der skal arbejdes videre med ideen om afholdelse af workshops. Det blev besluttet, at 

prodekanerne udvikler en model for afholdelse af workshops. 

 

Ad. 5. Økonomi  

a. Lønforhandlingsbudget 2015 

Bilag med en detaljering af lønforhandlingsbudgettet for de individuelle enheder på 

ST blev uddelt. 

 

Det er tidligere aftalt på et møde mellem dekanen og næstformanden i 

FSU/fællestillidsmanden for AC, at tillidsrepræsentanterne samt FSU og LSU’erne i 

lighed med sidste år får oplyst lønforhandlingssummen i både % og i kr. for 2014 og 

2015. 

 

Lønforhandlingsbudgettet for 2014 er fastsat til 0,1 % af lønbudgettet for 2014 med 

begrundelse i besparelserne i 2014, 2015 og 2016. Lønforhandlingsbudgettet for løn-

forhandling 2015 er fastsat til o,3 % af lønbudgettet. Det er aftalt, at der skal frareg-

nes 15 % (pension). Fradraget på de 15 % er udtryk for en tilnærmet justering vedr. 

pension, da lønforhandlingen sker i beløb eksklusiv pension.   

 

b. Regnskab 2014 og Budget 2015-2018 

Regnskab 2014:  

NCN pointerede, at han gerne ville have kunnet orientere nærmere om regnskab 

2014, men da der fortsat er udestående forhold er det ikke muligt. Regnskabet lukker 

den 23. januar 2015. NCN følger processen og forventer, at ST rammer budgetkravet, 

men det er endnu for tidligt at konkludere noget endeligt. 

 

Budget 2015-2018:  

Dekanen gjorde opmærksom på, at der fortsat kan komme justeringer til budgettet 

bl.a. pga. pågående revision og fortsatte forhandlinger på enkelte institutter. Negative 

tal for nogle institutter, betyder ikke nødvendigvis, at økonomien er dårlig, men er et 

udtryk for at der arbejdes med en hukommelse i budgetterne. Institutterne har mod-

taget budgetterne, og kan nu begynde at rekruttere i henhold til rekrutteringsplaner. 

Alle rekrutteringer skal dog ske efter nøje overvejelse, og alle opslag bør ske samt i 

åben konkurrence med fokus på kvalitet.  

 

c. Strategiske tiltag  

Bilag blev omdelt.  

I budgettet er indført en ledelses-risikopulje, som er voksende over de kommende 4 

år, startende med 25,6 mio. i 2015. Hvis budgetterne holder, vil der blive rum til stra-

tegiske satsninger, fx ved at motivere synergiskabende aktiviteter. Der var en kort 

indledende drøftelse af forskellige forslag til strategiske tiltag. Det blev besluttet, at 

der skal være en nærmere drøftelse på et senere fakultetsledelsesmøder.  
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Ad. 6. Status på Problemanalysen  

a. Status og evt. tilretning af overordnet handleplan for ST  

Opdateret handleplan for ST blev omdelt. Tidsplanen for arbejdsgrupperne ansættel-

sesprocesser og myndighedsbetjening er tilrettet i ST handleplanen og web. 

 

Det blev besluttet, at der udarbejdes et samlet dokument – en afrapportering for ST -

hvor resultaterne og de beslutninger der er truffet som opfølgning på problemanaly-

sen på ST er nærmere beskrevet. 

 

b. Delegering til institut- og centerlederne  

Klaus Lønne (KL) formand for koordinationsgruppen femlagde gruppens foreløbige 

arbejde. Gruppen har udarbejdet et udkast til skema til brug for dekanens beslutning 

om delegering. Skemaet beskriver: Ansvar, delegering og inddragelse på områderne: 

Planlægning og styring, Økonomi, Personale, Ph.d.- uddannelse samt bachelor og 

kandidatuddannelse samt Kontrakter og samarbejdsaftaler med virksomheder. 

 

KL redegjorde kort for betydningen af delegering. 

Delegation af kompetence betyder: 

 Den der har kompetencen (rektor/dekan/institutleder) overlader sin beslut-

ningskompetence til andre. 

 Disse får de samme pligter og beføjelser indenfor de områder bemyndigelsen 

vedrører og deres beslutninger har samme gyldighed.  

 

Hvem kan der delegeres til: 

 Der delegeres inden for ledelsesstrengen. 

 Der kan ikke delegeres kompetence fra den enstrengede ledelsesstruktur til 

kollegiale organer eller udvalg. Omvendt kan de kollegiale organers kompe-

tence som udgangspunkt heller ikke lægges over i den enstrengede ledelses-

struktur 

 

Hvad betyder det for ansvaret at der delegeres? 

 Den der delegeres til skal handle ansvarligt og følge de fastsatte instrukser for 

delegeringen.  

 Når en leder delegerer en beslutningskompetence, skal der således foreligge 

en instruktionsbeføjelse for delegeringen, som skal følges af den der har fået 

beføjelsen.  

 Der er tilsynspligt og den der delegerer fritages ikke for sit ansvar (den der 

delegerer  skal føre tilsyn i rimeligt omfang og sikre sig at den fastsatte in-

strukser følges). 

 En kompetence der hviler på delegation kan altid tilbagekaldes af den der har 

delegeret kompetencen. 
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Det fremgår af den overordnede handleplan for ST som opfølgning på problemanaly-

sen, at dekanen i januar 2015 skal træffe beslutning om delegering til institut- og cen-

terlederne. Det blev besluttet at: 

 Medlemmerne af fakultetsledelsen sender senest mandag den 19. januar 

kommentarer til skemaet om delegering til Charlotte Sand. 

 Der var tilslutning til formen – et skema. 

 Den videre proces. Gruppen afleverer et revideret skema til dekanen til brug 

for dekanens beslutning om delegering. Der kommer også et input fra ar-

bejdsgruppen vedr. ansættelser, som dog først forventer at være færdige med 

deres arbejde til april. Dekanen træffer derfor først beslutning på ansættel-

sesområdet, når konklusionerne fra den gruppe foreligger. 

 Delegering er et kompleks område. Dekanen kommer med en første udmel-

ding om hvad der delegeres ud til institut- og centerlederne på fak. led møde 

d. 5. feb. Men det vil være en første udmelding – skemaet vil være et dyna-

misk dokument som udbygges hen ad vejen. 

 

c. Arbejdsgruppen for ingeniørområdet (bilag) 

Arbejdsgruppen har holdt fire møder. Arbejdsgruppen har taget udgangspunkt i mål-

sætningen Ingeniørområdet 2025, som beskrevet i kommissoriet. Arbejdet skrider 

fremad, men kompleksiteten af arbejdsopgaven betyder, at arbejdsgruppen ikke har 

et resultat at fremlægge for fakultetsledelsen per medio januar som beskrevet i tids-

planen. Der var tilslutning til, at tidsplanen justeres, så arbejdsgruppen fremlægger 

sit oplæg til kommende målsætning for ingeniørområdet på et senere tidspunkt. 

 

d. Drøftelse af proces for etablering af kommunikations-politik på ST og 

nedsættelse af arbejdsgruppe (bilag)  

Fakultetsledelsen tiltrådte kommissoriet for arbejdsgruppen for kommunikations-

strategi.   

 

e. Status på faglig organisering   

Peter Henriksen formand for koordinationsgruppen for organisering, faglig identitet 

og sammenhæng gav en kort redegørelse for koordinationsgruppens indstilling og 

anbefalinger.  

 

Der lægges i tilbagemeldingerne fra institutterne/centrene ikke op til en ændring i 

den eksisterende institut- og centerstruktur på ST. Der er generelt flere, der er udfor-

dret bl.a. i forhold til en spredt geografi og forskelle i rammevilkår. På flere institutter 

er der igangsat initiativer til at styrke den interne faglige sammenhængskraft. Koor-

dinationsgruppen mener derfor, at den nuværende institut- og centerstruktur på ST 

skal fastholdes. 

 

Koordinationsgruppen vil imidlertid i forlængelse af eftersynet af institutstrukturen 

komme med følgende anbefalinger: 
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1. Der iværksættes et eftersyn af centerkonstruktioner og -modeller på ST. Det gælder 

både i forhold til de nuværende centre (herunder BIRC, iNANO og Arktisk Center) 

samt udvikling af en model for fremtidige centerkonstruktioner. Der er aktuelle ud-

fordringer knyttet til centrenes integration i institutstrukturen, centrenes økonomi og 

de personalemæssige tilhørsforhold.  

 

2. Der bør generelt være en drøftelse i regi af fakultetsledelsen omkring 

krav/forventninger til og understøttelse af varetagelse af undervisningsopgaver. Der 

er i forlængelse af besparelsesrunden og dimensionering opstået diskussioner om-

kring undervisningsforpligtigelse/-muligheder på tværs af den tidligere sektorforsk-

ning og 8000 C. Dette har stor betydning for den interne sammenhængskraft og un-

derstøttelse af faglighed og samarbejde i de institutter, der rummer grupperinger fra 

både den tidligere sektorforskning og det klassiske universitet. 

 

3. Der bør ligeledes i regi af fakultetsledelsen tages en drøftelse af udnyttelsen af de 

ph.d.-studerendes undervisnings- og formidlingsforpligtigelse og generelt forskelle i 

de ph.d.-studerendes vilkår på tværs af ST. 

 

4. Det anbefales generelt at sikre en bedre kommunikation og planlægning i forhold 

til kommende flytninger. Det er oplevelsen at det generelt skaber meget usikkerhed 

med upræcise meldinger og manglende planlægning.  

 

Fakultetsledelsen konkluderede:  

- På baggrund af det gennemførte eftersyn er konklusionen, at ST ikke ændrer 

på institut- og centerstrukturen.  

- Der er faglige udfordringer og derfor er det væsentligt, at der er fokus på ini-

tiativer til styrkelse af den faglige identitet og sammenhængskraft. Der var så-

ledes tilslutning til arbejdsgruppens anbefalinger. 

 

NCN takkede for gruppens arbejde og udtrykte anerkendelse for, at man mange ste-

der har gjort et stort arbejde for at afdække barriererne, igangsætte dialog med med-

arbejderne og iværksætte initiativer. Det vil formentligt være frugtbart at lade sig in-

spirere af hvad der lykkes og virker på tværs. Bl.a. på Kemi og ENG har man haft suc-

ces med institutseminardage.  

 

d. Kommissorium for arbejdsgruppen Myndighedsbetjening (bilag)  

Arbejdsgruppen for Myndighedsbetjening har godkendt kommissorium for gruppens 

arbejde. Gruppen er blevet lidt forsinket i sit arbejde. 

 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig kommissoriet for arbejdsgruppen. Der var enighed 

om, at det er vigtigt at fokus er organiseringen af myndighedsrådgivningsarbejdet. 
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e. Diskussion af model/ramme for administrativ understøttelse ved NDH 

NDH gennemgik kort status. Der er nu udarbejdet et resume som beskriver ønskerne 

til den administrative understøttelse. Dokumentet afspejler at der ikke er helt enig-

hed om hvad problemerne er og der er en tendens til snarere at ønske sig ”mere af” 

fremfor ”mindre af”. Når der skal udarbejdes konkrete forslag til løsninger vil insti-

tutsekretariatslederne og funktionscheferne blive inddraget. Arbejdsgruppen vil nu 

arbejde videre og tage stilling til, hvordan der bliver fulgt op på de enkelte punkter.  

 

Det blev besluttet, at NDH giver en status på næste fakultetsledelsesmøde. 

 

7. Emneplan for fakultetsledelsesmøderne 2015 (bilag) 

Fakultetsledelsen har tidligere besluttet, at de emner der skal på dagsordenen på fa-

kultetsledelsesmøderne fremadrettet skal have fokus faglighed og strategiske forhold, 

mens almindelig drifts emner skal fylde mindre. Der er nedsat en forberedelsesgrup-

pe til fakultetsledelsesmøderne som udtænker planer for, hvad skal der skal behand-

les af overordnede temaer både på fakultetsledelsesmøderne og i arbejdsgrupper eller 

andre fælles initiativer. 

 

Planlægningsgruppen har speciel fokus på de anbefalinger koordinationsgruppen for 

organisering, faglig identitet og sammenhæng er kommet med jfr. ovenfor under pkt. 

6.e. 

 

Der er pt. mange arbejdsgrupper i gang. Det blev besluttet, at det på et af de kom-

mende fakultetsledelsesmøder drøftes, hvordan arbejdsgrupperne afslutter deres ar-

bejde. Hvad er handleplanerne og hvordan sikre vi at arbejdet løftes videre til en kon-

tinuert proces?   

 

8. Nyt fra prodekanerne  

a. Ph.d. handleplan ved JESM (bilag) 

Der var udsendt bilag med beskrivelse af hvilke initiativer der enten er sat i gang eller 

vil blive sat i gang i løbet af 2015. 

 

9. Meddelelser 

a. Evaluering af AU’s samarbejdsstruktur (bilag)  

Som følge af de organisatoriske ændringer, der er besluttet for AU’s administration 

pr. 22. 10. 2014, er der behov for en justering af samarbejdsudvalgsstruktur og ar-

bejdsmiljøorganisation. NCN orienterede om, at det ser ud til, at der er på ST er til-

slutning til at tilbyde observatørposter til administrationscentrets LSU og LAMU (hø-

ringen foregår pt. i FAMU og FSU).  

 

NCN nævnte endvidere, at der fortsat er et udestående i forhold til enheder uden 

LSU. NCN præciserede, at institutlederne er ansvarlige for afholdelse af medarbej-

dermøder – det er en del af medinddragelsen. Det gælder også for ledere på enheder 

uden LSU.  
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10. Eventuelt 

NCN opfordrede til en øget indsats ift. ansøgninger til Villumfonden. 

 

Fakultetsledelsesmødet torsdag d. 26. februar kl. 13.00 – 16.30 overlapper med den 

årligeuddeling af ministeriets Eliteforskpriser i København. Det blev derfor besluttet, 

at Fakultetsledelsesmødet flyttes til Emdrup og at mødet fremrykkes til om formid-

dagen.  


