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Referat 

 
Fakultetsledelsesmøde 8.oktober 2015 kl:13.oo – 16.30 
Mødet afholdes på AU, Frandsensalen, Ndr. Ringgade 1, Bygning 1431 
Fakultetsledelsesmøde nr. 13 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Østergaard Jensen 

(EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Niels O. Nygaard (NON), Lars Birkedal 

(LB), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI)Birgit Schiøtt (BS), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), 

Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens 

Nielsen (MN), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard 

Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Afbud: Carsten Suhr Jacobsen, Jørgen Kjems og Erik Steen Kristensen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGSORDEN 
 
1.    Godkendelse af dagsorden og referat (bilag)  

2.    Opfølgning:  

        a. To-do listen (bilag) 

         

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter  

3.  Rekruttering, optagelse og frafald ved TVM (45 min)      

4.  Økonomi  

        a. FC3 

        b. Budget 2016-2019 

        c. FL16 

 

Pause  

 

5.    Administrative Center  

6.     Fællesadministration - dialog med vicedirektørerne  

7.     Strategi 

         

        Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

8.    Nyt fra prodekanerne  

9.    Meddelelser  

       a. Ingeniør 100 år Århus Universitet 

10.  Eventuelt 
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1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag)  

Referat fra fakultetsledelsesmødet d. 24. september 2015 er under udarbejdelse og bliver 

eftersendt. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2.  Opfølgning:  

        a. To-do listen (bilag) 

Interesse for inspirationsbesøg i Wageningen, Israel og Indien. 

Det er tidligere blevet drøftet om der er interesse for, at en mindre del af fakultetsledel-

sen tager på inspirationsbesøg til: Wageningen, Israel (Weizmann, Technion) og evt. In-

dien (IIT, TIFR). 

 

NCN redegjorde for de tilbagemeldinger medlemmerne af fakultetsledelsen har givet og 

konkluderede, at der ser ud til at være interesse for både Wageningen, Israel og Indien. 

Der er endnu ikke lagt nogen datoer fast og i forhold til både Indien og Israel, er der flere 

universiteter som kan være relevante at besøge. MW foreslog endvidere at både Finland, 

Australien og New Zealand, som hver især også har flere meget innovative universiteter, 

også kan være muligheder. Det blev besluttet, at fakultetssekretariatet arbejder videre i 

forhold til planlægning af de enkelte besøg. Første tur bliver formentligt til Israel og 

kommer til at foregå i februar 2016.  

 

3.  Rekruttering, optagelse og frafald ved TVM (45 min)      

TVM gav en orientering om status i forhold til rekruttering, optagelse og frafald ved ST. 

 

Det fremgår af ST’s strategi, at ST vil: 

 Øge rekrutteringen 

 Flere studerende med fornødent potentiale 

 Styrke gennemførelsen 

 

Samlet set forventes det, at samfundet frem til 2015 har brug for både mange nye inge-

niører og kandidater med en naturvidenskabelig kandidateksamen. 

 

Antallet af 1. prioritetsansøgninger til ST’s uddannelser er steget fra 1500 til 2000 gen-

nem de sidste 5 år. Der er potentiale i forhold til at få flere 1. prioritetsansøgninger for de 

naturvidenskabelige uddannelser, hvor ST generelt ligger lidt under landsgennemsnittet. 

For diplomingeniøruddannelserne ligger 1. prioritetsansøgninger på ST derimod enten 

over eller på niveau med landsgennemsnittet. 

 

Geografisk henter ST ikke mange studerende fra byerne omkring Ålborg. Det blev drøf-

tet, om det bør overvejes, at gøre en indsats i forhold til at rekruttere fra Nordtyskland, 

Sverige og Norge. TVM oplyste, at Det Rullende Universitet er til stede i Nordtyskland.  
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Der var enighed om, at de omkringliggende lande er interessante at kigge på men måske 

særligt på kandidatniveau. 

 

På ST er der ikke mange 1. prioritetsansøgninger som er blevet afvist. Derfor er det nød-

vendigt at få flere ansøgere, hvis der skal flere studerende ind på uddannelserne. Af alle 

de studerende som optages på hele ST’s uddannelsesportefølje har 25 % en HHX ud-

dannelse. ST har endvidere en pæn andel af studerende, hvor forældrenes uddannelses-

mæssige baggrund er en erhvervsuddannelse.  

 

Undersøgelser viser, at der er studerende med lav indgangskarakter som klarer sig godt 

på studiet og omvendt. TVM pointerede, at det betyder, at vi skal passe på med at skære 

af ved indgangen ved at fastsætte et bestemt karaktergennemsnit som adgangskvotient. 

Det vil betyde, at vi risikerer at afvise talenter. Der er nogle studenter som klare sig godt 

karaktermæssigt på studiet i forhold til det, de kom ind med, og de studerende er det 

vigtigt, at vi sørger for at fastholde. Der er større sandsynlighed for at blive færdig som 

bachelor, hvis man kommer ind med et højt gennemsnit fra gymnasiet/HHX, men der er 

også en del af dem som kommer ind med lave karaktergennemsnit som bliver færdige 

som bachelorer. 

 

I forhold til frafald understregede TVM at: 

 Frafald er dyrt for ST og spild af tid for den studerende. 

 Erfaringer fra MBG og Maskiningeniørerne viser, at det er muligt at gøre noget 

ved frafaldet. 

 Der er rigtig mange studerende som falder fra i dag, og det bør de ikke. Der kan 

gøres mere i forhold til at holde på nogle af de studerende som falder fra. På før-

ste studieår holdes der derfor nu på hele ST samtaler med de studerende som vi-

ser tegn på, at de har problemer omkring studiet. 

 Det er vigtigt at sørge for, at de studerende der har potentialet bliver på studiet 

og at det frafald der sker, sker så tidligt som muligt.  

 De studerende der har potentiale og kan gennemføre deres studie skal have den 

støtte de har brug for. Det er vigtigt at være opmærksom på, at ST også selv har 

et ansvar i forhold til de studerende. 

 Det er ikke et problem hvis en studerende skifter studie på tværs af ST fx fra 

Kemi til MBG.  

 

Fakultetsledelsen efterlyste statistik for det reelle frafald – dvs. frafaldstal som ikke in-

deholder studerende som flytter fra et studie til et andet på ST. TVM lovede, at det vil 

blive undersøgt nærmere. 

 

NCN opfordrede til at der bliver sat initiativer i gang som kan mindske frafaldet. Initiati-

verne bør være målbare, så det bliver tydeligt hvilke tiltag der virker. Der er et økono-

misk incitament i forhold til at gøre noget ved frafaldet. 
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4.  Økonomi  

        a. FC3 

NCN orienterede om, at den årlige FC3 proces er gennemført og takkede for gode og 

konstruktive debatter med institut- og centerlederne ved FC3 møderne.   

 

Samlet set ser det ud til, at der bliver leveret det der er forventet og dermed er balance i 

forhold til de fleste institutter/centre, dog er der enkelte institutter som stadig er udfor-

drede. Der kommunikeres pt. med de berørte enheder, så der kan findes en løsning på 

problemstillingerne.  

 

De endelige FC3 tal præsenteres på et senere Fakultetsledelsesmøde. 

NCN oplyste, at han har aftalt med Økonomicenteret, at der ikke bliver lavet en FC4 i 

fuld skala. Det bliver i stedet lavet en november prognose for at sikre, at ST’s samlede re-

sultat styrer mod resultatkravet. Det betyder, at hvert institut/center d. 23. november 

skal indmelde en ny prognose for årets forventede resultat. Formatet er blot i form af ”et 

tal” – dvs. ingen budgetskabelon mv.  

 
b. Budget 2016-2019 

Ingen bemærkninger. 

 

c. FL16 

NCN pointerede, at finanslovsforhandlingerne følges tæt. Regeringen vil spare 1,4 mia. 

kr. på det offentlige forskningsbudget til næste år. De største besparelser vil ramme Det 

Frie Forskningsråd. Hvis det bliver vedtaget vil det ramme AU. NCN pointerede, at 

AU/ST ikke kan kontrollerer de politiske tiltag, men ST kan forsøge at minimerer effek-

terne, og det vil der blive sat fokus på. Tiltagene får ikke effekt i 2016 men i 2017, 2018 

og 2019.  

 

Fakultetsledelsen drøftede, at ST skal kigge på, hvordan ST’s omkostninger kan reduce-

res, men særligt skal have fokus på fakultetets indtægter, hvad der kan gøres bedre, og 

hvor er der muligheder som ST ikke udnytter i dag. Er der fonde ST’s forskere ikke søger 

i dag? Kan der igangsættes tiltag som bevirker at succesraten i forhold til ansøgninger 

bliver større? Hvilke strategiske tiltag kan iværksættes for at mindske frafaldet på ud-

dannelserne?. NCN understregede, at det er vigtigt at ST er opmærksom og sætter de 

nødvendige initiativer i gang, men der er ingen grund til at gå i panik. ST har i dag en 

robusthed som gør, at fakultetet kan tage de rigtige valg og beslutninger. 

 

5.  Administrative Center  

Formålet med punktet på fakultetsledelsesmødet var at give indsigt i administrations-

centerets økonomi – med andre ord at give en øget transparens. Til trods for at transpa-

rens umiddelbart lyder simpelt – er det ikke oplagt hvordan og på hvilket niveau. Man 

kan have adgang til alle økonomiposteringer uden det giver indsigt. Og er f.eks. 25 mio. 

til rengøring på ST for meget eller for lidt? Det kan man kun vurdere, hvis man også ved, 

at vi har 330.000 m2 bygninger på ST.  
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Derfor indledte NDH med at bemærke, at dette var et første forsøg på ud over økonomi-

ske nøgletal også at give yderligere information, der kunne give mulighed for at sætte  

økonomien ind i en sammenhæng. NDH bad om kommentarer og forslag til at gøre det 

bedre – selvfølgelig under hensyntagen til at tid kun kan bruges én gang.  

 

NDH indledte gennemgangen med at præsentere enhedsadministrationens økonomi og 

sparekrav og dykkede derefter længere ned i de enkelte administrative enheders økono-

mi – for at ende ved administrationscenter STs økonomi og besparelseskrav og en gen-

nemgang af de enkelte administrative områder i administrationscenteret. Indsatsen i det 

enkelte administrative område og det tilhørende budget for 2015 og 2016 var endvidere 

tilstræbt opdelt ift. nogle forståelige nøgleaktiviteter for området. For hvert område var 

der endvidere en række nøgletal, der understreger det volumen der håndteres. 

 

Der var enighed om at niveauet var rigtigt, og at en sådan gennemgang hvert år kunne 

danne et godt udgangspunkt for en diskussion om den kommende års prioriteringer. 

NDH bemærkede, at der var oplagte muligheder for at forbedre aktivitetsopdelingen og 

nøgletallene på visse områder. Men hvis man enige om niveauet, var det oplagt at arbej-

de på det frem til næste gennemgang. 

 

Det blev aftalt at der udarbejdes et dokument til fakultetsledelsen på baggrund af præ-

sentationen og kommentarer. 

 

6.  Fællesadministration - dialog med vicedirektørerne  

NCN orienterede om, at vicedirektørerne incl. Kirsten Jensen (samlet 6 personer) har 

tilbudt at deltage på kommende fakultetsledelsesmøder, med henblik på at hver vicedi-

rektør får lejlighed til præsenterer sit område, herunder at beskrive hvad det er for ydel-

ser området leverer, og hvordan økonomien er.  

 

Fakultetsledelsen var enige om, at inviterer vicedirektørerne med til de kommende 3-4 

fakultetsledelsesmøder. Der afsættes en time til hver vicedirektør til præsentation og 

dialog. 

 

7.   Strategi 

NCN indledte med en kort status i forhold til det strategiarbejde der foregår på AU.  

 

I foråret kørte en proces på ST hvor institutter og centre blev bedt om at komme med 

forslag til faglige prioriteringer i 2016. Universitetsledelsen præsenterede de samlede 

faglige prioriteringer på ledelsesseminariet i maj, hvor de blev tiltrådt. 
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Nu indkaldes der handleplaner for 2016 for hvert fakultet med baggrund i de faglige pri-

oriteringer. For at undgå forvirring og sammenblanding med den nuværende strategi-

proces på ST foreslår dekanatet på ST følgende simple ”top down” proces. NCN under-

stregede at top-down processen ikke har til hensigt at styre, men for at gøre det simpelt. 

Dekanatet foreslår emner til handleplanen, som institut/centerlederne kan kommentere 

på: 

 

Forslag til Procesplan for ST Handleplan for 2016: 

6. oktober => Behandling på dekanatsmødet. Godkendelse af procesplan 

7. oktober => Dekanen orienterer FSU om strategiarbejdet 

8. oktober =>Dekanen orienterer fakultetsledelsen om procesplanen -  med forslag om 

at prodekanerne finder på gode formuleringer – dvs de laver et udkast 

22. oktober =>Deadline for prodekanernes udkast til handleplaner 

27. oktober =>Behandling af forslag på dekanatsmødet. Efterfølgende udsendelse på 

fakultetsledelsen 

29. oktober => Behandling på fakultetsledelsesmødet og foreløbig godkendelse 

11. november =>Behandling på Akademisk Råd. Såfremt der ikke er væsentlige 

indvendinger eller forslag til ændringer – herefter indsendelse til universitetsledelsen. 

Fakultetsledelsen tilsluttede processen.  

Det er desuden besluttet, at der skal fastlægges en række supplerende strategiindikato-

rer, som skal udfoldes på fakultetsniveau for 2016 og 2017. Fakultetsledelsen tilsluttede 

sig, at måltal for disse supplerende strategiindikatorer følger samme procesplan.   

Herefter fokuserede NCN på ST strategiproces. NCN gav følgende råd til institutternes 

udarbejdelse af den næste version af strategierne som skal afleveres medio november. 

Slides er efterfølgende udsendt 

Det er vigtigt at stille følgende spørgsmål: 

1. Er visionen/missionen klar/ambitiøs? => Er visionen skrevet så præcist og 

kortfattet at den kan forstås, indikerer den ambition, er den så kortfattet at den kan hu-

skes? Er missionen klar og forståelig?  

2. Er det en strategi? => Er målene klare, er retningen velvalgt, er der en klar guide? 

3. Er der etableret strategiske fokus områder? 

4. Er medarbejdere, stakeholders aktiverede? => Får strategien alle til at løfte. 

Alle medarbejderne skal løfte ikke kun de der sidder på fokusområderne. Institutter-

nes/centrenes rekrutteringsplaner skal understøtte strategien. Er de studerende og ud-

dannelserne med? Er erhvervsliv/myndigheder tænkt ind? 

5. Er der mulighed for klar opfølgning på strategien (KPI’er mv)?=> Der skal 

være specifikke mål at styre efter. Der skal være en gulerod for at nå målene. 

6. Er der lavet en klar handleplan? => Der skal være en handleplan og der skal væ-

re nogle steps undervejs. 

7. Er der satset på arbejdsmiljø (”landets bedste arbejdsplads”)? 
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NCN henviste til det oplæg Ingo Kleindienst (IK) har holdt for fakultetsledelsen og un-

derstregede, at IK budskaber er vigtige i forhold til institutternes strategi arbejde.  

 

8.   Nyt fra prodekanerne  

MNI orienterede om postdoc bevillinger fra Det Frie Forskningsråd.  

 

9.    Meddelelser  

       a. Ingeniør 100 år Århus Universitet 

NCN orienterede om, at den første ingeniøruddannelse blev oprettet i Aarhus ved Århus 

Teknikum i nov. 2015. Ingeniøruddannelserne og det deraf voksende udviklings- og 

forskningsmiljø har nu igennem et helt århundrede været en væsentlig drivkraft bag 

teknologiudviklingen lokalt, regionalt og nationalt i Danmark.  

 

Ingeniøruddannelserne er således de ældste uddannelser på AU. 

 

I 2015/16 ønsker Aarhus Universitet at markerer jubilæumsåret for Engineering i Aar-

hus gennem en række profileringsaktiviteter. 

 

Selve jubilæumsdagen er d. 1. november (det er en søndag), så d. 2. november vil der væ-

re morgenmad og kage til alle ansatte på ENG og ASE. 

 

Fredag d. 20. november er der den officielle fejring. Der planlægges et jubilæumssympo-

sium på NAVITAS med fokus på fremtidens teknologier og deres impakt på samfundet 

og erhvervslivet. Erhvervslivet i Aarhus og Midtjylland bliver inviteret. Vi satser på at få 

et hot shot som key note.  

 

Bagefter vil der være reception for alle på Navitas. Ministeren og borgmesteren er invite-

ret ligesom vi forventer at få nogle af erhvervslivets spidser til at tale.  

 

10.  Eventuelt 

TST orienterede om at der er aktiviteter i gang i forhold til etablering af gratis busservice 

for studerende og medarbejdere mellem AU/Århus og Foulum. Det blev besluttet, at 

medlemmerne af fakultetsledelsen giver besked til TST, hvis de har bemærkninger til 

forslaget, og at punktet behandles på et senere fakultetsledelsesmøde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


