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Fakultetsledelsesmøde 13. august 2015 kl:13.00 – 16.30 
Aarhus Universitet, bygning 1525 (Fysik), mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 9 
  
Deltagere: Niels Chr. Nielsen NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), Erik Steen Kristensen (ESK), 

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), Carsten Suhr Jacobsen, 

Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jørgen 

Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Mogens Nielsen (MN), Marianne F. Løyche 

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

Afbud: Kurt Nielsen (KNI) og Tom V. Madsen (TVM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 
 
 

DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

2. Opfølgning:  

a. To-do listen (bilag)  

b. ST sommerfest d. 19. juni 

 

Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter  

3. Strategiprocessen v. NCN (20 min) 

4. TEAM ledelsesforløb v. NCN (15 min) 

5. Kommunikation v. Anne-Mette Siem (30 min) 

6. Økonomi v. NCN (15 min)  

a. FC2 (bilag) 

7.    Personale v. NCN (10 min) 

a. Ferie (bilag) 

8. Nye undervisningsformer - afrapportering fra institutle-

derrunde v. Michael E. Caspersen (30 min).  

9.   Blackboard v. Jens Bennedsen (30 min)  

 

Driftspunkter:  

Meddelelsespunkter 

9. Nyt fra prodekanerne (10 min) 

a. Status på ansøgnings- og optagelsestal v. TVM (bilag) 

b. Samarbejde m. store virksomheder v. KNI 

10. Meddelelser  

11. Eventuelt 
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Ad. 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev godkendt med den justering, at økonomipunktet udvides hvorfor 

oplægget omkring Efter- og videreuddannelse udskydes til næste fakultetsledelses-

møde.  

 

Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet den 18. juni 2015 blev godkendt. 

 

Ad. 2. Opfølgning v. NCN 

a. To-do listen (bilag): 

Jens Bennedsen orienterer om status på Blackboard og erfaringerne på ST (pkt. 9). 

 

b. ST sommerfest den 19. juni: 

Sommerfesten i år blev afholdt efter en lidt anden model end tidligere, idet festen 

blev afviklet på to lokaliteter med en fest både i Aarhus og i Roskilde. Baggrunden er, 

at erfaringen fra tidligere år viser, at det er vanskeligt at samle alle ST medarbejderne 

et sted i landet.  

 

NCN pointerede, at da der ikke er mange fællesarrangementer på ST, skal de få ar-

rangementer der er fungerer optimalt, hvorfor han bad fakultetsledelsen om en kort 

evaluering af festen. Der var følgende overordnede bemærkninger: 

Det fungerede fint, at festen blev afviklet på to lokaliteter.  

Der var god opbakning til festen i Roskilde og fint at der kom så mange fra Flakke-

bjerg. Folk var glade for at feste sammen. 

- Der var rigtig god stemning ved både festen i Roskilde og i Århus. 

- Der var nogle institutter hvor der var skuffende få deltagere. Flere institutle-

dere overvejer derfor næste år at lave et forudgående arrangement/aktivitet, 

på samme måde som FOOD havde gjort i år og slutte dagen af med deltagelse 

i festen. 

- Der var koldt i jazz teltet hvilket betød at der var for få gæster derude.  

- Det er godt at kende datoen for Fakultetsfesten i rigtig god tid af hensyn til 

institutternes planlægning af evt. lokale arrangementer. 

- Tidspunktet for afholdelsen af festen blev drøftet. De sidste år er festen blevet 

afholdt på et tidspunkt hvor der fortsat afholdes eksamen. Tidligere er tids-

punktet blevet koordineret med de andre hovedområder, så alle afholder fest 

samme dag. Det er ikke længere nødvendigt. Det skal derfor overvejes, om 

tidspunktet skal rykkes, så festen afholdes senere. Det skal dog ikke være for 

tæt på AU’s årsfest. 

- ”Lokal” medvirken fra institutterne i planlægningen af festerne vil skabe med-

ejerskab og dermed flere deltagere. 

 

Ad. 3. Strategiprocessen v. NCN  

NCN pointerede, at det forhold at ST har stor fokus på strategi arbejdet er helt afgø-

rende, da det skal sikre et endnu bedre og stærkere ST og et fakultet som klarer sig 
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godt både nationalt og internationalt. Målet er at identificer, hvad der er de største 

udfordringer og hvad der skal til, for at ST kan blive bedre og så få lagt en strategi og 

en handlingsplan for at nå målene. NCN understregede, at det skal være en inddra-

gende proces, da medejerskabet og medarbejdernes medvirken er helt afgørende for 

at arbejdet lykkes. 

 

De næste led i strategiprocessen er følgende:  

A. Udkast til strategiplaner: 

14. august: Frist for aflevering af institutternes/centrenes 1. udkast til strategiplaner 

til fakultetet. 

20.-21. august: Drøftelser af strategiplanernes foreløbige executive summary og flag-

skibe med ST Advisory Board 

9.-10. september: Strategiseminar for fakultetsledelsen. Hvert institut/center frem-

lægger udkast til strategiplan efterfulgt af en drøftelse med feed back. 

16. september: Dekanen præsenterer strategielementer ved AU Bestyrelsesmøde  

 

B. Udarbejdelse af endelige strategiplaner: 

13. November: Aflevering af endelige koordinerede strategiplaner 

December: Drøftelser af strategiplaner med dekanatet 

 

I forhold til strategiseminaret d. 9. og 10. sep. blev det besluttet at:  

 Hver institut- og centerleder laver en præsentation (2o min) af institut-

tets/centerets udkast til strategi. Herefter er der drøftelse (40 min) hvor fa-

kultetsledelsen kommenterer og giver feed back. Samlet 1 time per insti-

tut/center. 

 Udkast til strategiplaner sendes ud til medlemmerne af fakultetsledelsen in-

den seminaret.  

 Strategiplanerne skal læses både vertikalt og horisontalt, så der også kommer 

fokus på, hvad der er af interaktioner på tværs af institutterne/centrene og 

dermed har karakter af ST mærkesager.  

 Fakultetsledelsesseminaret d. 9-10. sep. afholdes på Sandbjerg.  

 

Ad. 4. TEAM ledelsesforløb v. NCN 

Sideløbende med strategiprocessen kører en proces med opbygning af nye ledelses-

team på ST. Der bliver bl.a. et lederudviklingsforløb for de nye ledelsesteam på ST. 

Der har været en udbudsrunde før sommerferien og en koordinationsgruppe bestå-

ende af 1 prodekan og 3 institutledere har valgt udbyder - Learn2Lead.  

 

Der bliver ledelsesudviklingsforløb for:  

 De nye institutledere  

 Hvert institutledelsesteam  

 Den samlede fakultetsledelse  

 

Den respektive HR partner deltager for hvert institut/center i både: Afklaringsmøder, 

kursusmoduler og opfølgningsdag. HR-chef Dorthe M. Andersen deltager i kursus-

modulerne for fakultetsledelsen. 
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Der er op til sommerferien blevet arbejdet på at få fastlagt datoer for afviklingen af de 

forskellige forløb. 

 Lederudviklingsforløb for de nye institutledere afholdes den 3. og 4. septem-

ber samt 4. december 2015.  

 Institutledelsesteam:  

Der er fastlagt datoer for de fleste af institutterne/centrene. Overordnet set 

bliver: 

- Afklaringsmøderne afviklet i perioden uge 35 – 37 

- Kursusmodulerne afvikles i perioden uge 41 – 50 

- Opfølgningsdag afvikles i perioden uge 3-5 

 Fakultetsledelsen: Det har ikke været muligt at finde 2 hele dage, hvor der ik-

ke er overlap med andre aktiviteter. Det bliver d. 26. oktober og 16. novem-

ber. NCN understregede, at det er vigtigt, at alle i hele fakultetsledelsen delta-

ger i begge dage. 

 

Ad. 5. Kommunikation v. Anne-Mette Siem  

Anne Mette Siem (AMS), ST kommunikationspartner og webdesigner Marianne So-

demann orienterede om den nye organisering af Kommunikation og betydningen for 

institutterne/centrene i forhold til løsningen af kommunikationsopgaver.  

 

ST kommunikation består af 5 personer – 4,2 årsværk - som varetager forskellige 

specialistopgaver inden for kommunikation. Der er færre hænder, men AMS under-

stregede, at Kommunikation gerne vil bruges. Samarbejdet med institutterne er afgø-

rende, så de ressourcer der er i Kommunikation bliver brugt til de rette opgaver.  

 

Kommunikation kan fortsat hjælpe med: 

Websupport, -udvikling og drift 

Kommunikationssparring – ledelse/kommunikationsansvarlig 

Intern kommunikation – medarbejdere/studerende på fakultetsniveau 

Sociale medier – internt og eksternt 

Forskningsformidling og strategisk pressearbejde på fakultetsniveau 

 

Partnerordningen er væk. I stedet skal institutterne have en lokal kommunikations-

ansvarlig der fungerer i samspil med ST Kommunikation. Der etableres et kommuni-

kationsnetværk på fakultetet som skal sikre den nødvendige sammenhæng i fakulte-

tets kommunikation. Netværket skal sikre et fagligt fællesskab hvor der sker koordi-

nering, sparring, erfaringsudveksling og kompetenceudvikling. Alle institutter/centre 

skal melde en kontaktperson for kommunikation ind til ST Kommunikation. Det er 

ST Kommunikation der faciliterer netværket og er tovholdere, men AMS pointerede, 

at alle er ansvarlige for at netværket fungerer. Det første møde i netværket afholdes i 

august/september.  

 

ST kommunikation vil inviterer sig selv på møder hos institutterne/centrene hvor in-

stitut/centerleder, kom.kontaktperson og sekretariatsleder deltager med henblik på 

koordinering af indsatsen og afklaring af instituttets/centerets behov. 
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ST Kommunikation vil fortsat lave strategisk pressearbejde. Det giver god mening at 

lave strategisk presse, men AMS understregede, at der er brug for institut- og center-

ledernes indspil til hvordan der skal prioriteres, og det er afgørende, at der er et mål 

med presseindsatsen – hvad er de vigtigste indsatsområder ST kommunikation skal 

understøtte. 

 

AMS foreslog at der fremadrettet arbejdes på to plan. Der laves en overordnet plan 

for strategiske områder der navigeres indenfor og samtidig 2-3 særlige indsatsområ-

der årligt, hvor der leveres en særlig indsats i en periode. Fakultetsledelsen tilsluttede 

sig denne model. 

  

Marianne Sodermann (MS) orienterede om, at webredaktørerne på institutterne ge-

nerelt har brugt for meget tid på web arbejdet. Derfor etableres der nu arbejdsmøder 

hvor 1-2 webredaktører fra hvert institut/center har mulighed for at deltage for at få 

et kompetenceløft. Deltagerne fungerer som kontaktperson.  

 

MS understregede, at 97 % af de hjemmesider ST har bliver vist mindre end 100 gan-

ge årligt. Men man kan ikke bare fjerne 97 % af siderne uden at tænke sig grundigt 

om. Institutterne/centrene kan godt lave et kvalitetstjek af deres sider, men en egent-

lig omorganisering af web afventer det arbejde det er igangsat centralt på AU.  

 

Ad. 6.a. FC2 v. NCN (bilag) 

NCN gav en opsummering af hovedårsagerne til ændringer i FC2 2015 i forhold til 

Budget 2015.  Der er et fald på 18,7 mio. ift. budgettet. Det skyldes: 

Heraf udgør: 
o Uddannelsesindtægterne: Fald på 15,6 mio. 

Heraf udgør diplom- og adgangsgivende kurser under ingeniøruddannel-
serne 10 mio. kr., mens 6 mio. kr. vedrører de øvrige uddannelser.  
Justeringen er foretaget på baggrund af de optjente STÅ-indtægter i før-
ste halvdel af studieåret, samt de endelige foreliggende optagelsestal for 
vinteroptaget på ingeniøruddannelserne 

o Udmøntning af dispositionsbegrænsningen: 10,8 mio.  
 

o Indtægter fra USM: Stigning på 7,7 mio. i nye udmøntede bevillinger 
 
Samtidig med at der er et fald i indtægterne er der en reduktion i bygningsrelaterede 
udgifter bl.a. huslejeudgifter på 19. mio. kr. NCN nævnte endvidere, at FC 2 viser, at 
institutternes forbrug af de eksterne midler ikke helt er der hvor det burde være i for-
hold til budgettet. Der er et mindre fald på 5,3, mio. kr. 
 
Resultatkravet på -10.8 M forventes dog fortsat at kunne indfries, så NCN understre-
gede, at der ikke er noget der peger i retning af at ST har en dårlig økonomi.  

 

Budget 2016-2019 

Peder Damgaard beskrev processen for budget 2016-1019.  
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Tidsplanen er følgende: 

Den 4.september er intern frist på ST for indmelding af budgetskabelon for FC3 og 

B2016-19. I perioden 21. sep. – 28. sep. bliver der en møderunde med institutter go 

centre. Den 8. oktober er ekstern frist for ST’s indmelding af FC3 og Budget 2016 – 

19. Herefter er der behandling på universitetsledelsesmøder inden budgettet frem-

sendes til bestyrelsen som behandler det på bestyrelsesmøde den 3. dec. 2015.  

 

Budgetudmeldingen omfatter: 

Fordeling af kontraktmidler fra FVM 

Fordeling af kontraktmidler fra MIM 

Tildeling af basisforskningsmidler/uddannelsesmidler 

Fordeling af bidrag til adm. og USM 

Bidrag til husleje og bygningsdrift for ASE og iNANO 

I-Center-overhead-beløb for 2016 – og prognose for 2017-19 

Prognosebeløb for uddannelsesindtægter  

 og herunder videreførelse af uddannelsesindtægter fra ASE til ENG 

Resultatkrav 

 

Generelt om budgetudmeldingen: 

Tager udgangspunkt i en videreførelse af budget 2015-18. 2019 er en videreførelse af 

2018 

Videreførelsen vil give efter for marginalændringer som følge af: 

Anden prisregulering end forudsat i budget 2015-18 

Ændringer i kontraktmidler fra FVM og MIM 

Opdaterede bygningsomkostninger 

Opdaterede beløb for bidrag til administration og USM 

Overgang til alle institutter og centre får balancerede resultatkrav 

 

Fakultetsledelsen havde en drøftelse af principper for administrative udgifter. 

Der var enighed om, at det afventer ST’s nye økonomimodel men der er en udfor-

dring for 2016, da den nye økonomimodel først indvirker fra 2017. Fakultetsledelsen 

besluttede, at ST fastfryser fordelingsnøglen for de administrative omkostninger i 

2016. I forbindelse med budgetforhandlingerne vil ST have fokus på gennemsigtighed 

i budgetterne samt ønsket om transparens og inddragelse.  

 

Ad. 7.a. Ferie (bilag) 

Fakultetsledelsen har tidligere besluttet, at der på baggrund af drøftelser i FSU, skal 

formuleres en ST politik omkring afvikling af ferie som først indeholder et værdi-

grundlag for ferieafholdelse på ST - og som herefter henviser til det eksisterende re-

gelsæt.  

 

På FSU møde den 24. juni 2015 blev det reviderende oplæg, som er udarbejdet af 

formanden og næstformanden, drøftet og tiltrådt af FSU. Det skal understreges, at 

der ikke er tale om nye eller ændrede regler for afvikling af ferie. 
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Fakultetsledelsen besluttede, at eventuelle kommentarer skal sendes til MFL inden 1 

uge. Herefter bliver det oplæg som FSU har tiltrådt lagt på nettet. 

 

Ad. 8. Nye undervisningsformer - afrapportering fra institutlederrunde 

v. Michael E. Caspersen  

NCN indledte med at byde velkommen til Michael Caspersen (MEC) og pointerede, at 

prodekan for Uddannelse Tom Vindbæk Madsen og NCN begge har fokus på under-

visningskvalitet og implementering af moderne undervisningsformer samt kompe-

tenceudvikling for underviserne mv. På den baggrund fik CSE den opgave i begyndel-

sen af 2015 at gå i dialog med institutter/centres undervisningsudvalg og afdække, 

hvad ønskerne/behovene for moderne undervisningsformer er. MEC deltog på fakul-

tetsledelsesmødet den 26. februar, hvor han gav en orientering om nye undervis-

ningsformer og ideen med projektet. Siden da har MEC bl.a. været rundt til alle ST 

institutter, og kan nu give fakultetsledelsen en afrapportering på arbejdet med de nye 

undervisningsformer på ST. 

 

MEC understregede, at det har været meget nyttigt at have en dialog med de 12 un-

dervisningsudvalg. Der er generelt stor vilje til undervisningsudvikling. Underviserne 

ser et stort potentiale i Edu IT og har mange ønsker. De møder hvor der var stude-

rende med, har generelt været de bedste møder, da de er meget inspirerende. Efter 

hvert møde med uddannelsesudvalgene er der lavet en SWOT analyse og ud fra de 12 

SWOT analyser er der lavet en bruttoliste over ønskerne.  

 

CSE har samlet arbejdet i en rapport som skal ses som et input til fakultetsledelsen. 

Rapporten bliver sendt til alle medlemmer af fakultetsledelsen. TVM melder ud til fa-

kultetsledelsen, hvad der er den videre proces.  

 

Ad. 9. Blackboard v. Jens Bennedsen (JB) 

Jens Bennedsen, leder af CDL, gav en status på ’Blackboard’ med fokus på 

 Hvad er Black Board? 

 Hvordan har brugen været på ST? 

 Hvad er der af potentialer i brugen af Black Board? 

 

Der har tidligere været forskellige læringsplatforme på AU – nu er der alene et, nem-

lig Blackboard.  ST gik over til at bruge Blackboard fra foråret 2015. Blackboard har 

en række forskellige funktioner og er samtidig integreret med en række bagvedlig-

gende systemer som bl.a. Stads. Det betyder at når man har en AU-id har man auto-

matisk adgang til blackboard. Som eksempler på de funktioner der er i Blackboard 

nævnte JB, at de studerende henter opgaver og slides fra undervisningen og de kan 

kommunikere både med andre studerende og med deres underviser. Blackboard kan 

bruges til at lave tests til understøttelse af de studerendes læring. 

 

I forhold til brugen af Blackboard på ST er der plads til forbedring. Den måde Black-

board anvendes på er ikke særlig konsistent og systemet har mange uudnyttede po-

tentialer. Fx kan Blackboard bruges til at skabe en højere grad af netbaserede læ-

ringsfasciliteter. JB har udarbejdet en rapport om brugen af Blackboard 2015 som vil 
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blive sendt til alle institut- og centerlederne. Der vil blive arrangeret Blackboard kur-

ser som kan inspirere underviserne til at bruge nogle af de mange faciliteter, Black-

board har og som slet ikke anvendes optimalt i dag. JB kommer også gerne ud på in-

stitutterne og informerer om Blackboard. Fakultetsledelsen foreslog at der også ar-

rangeres kurser for instruktorerne. 

 

Ad. 11. Nyt fra prodekanerne 

a. Status på ansøgnings- og optagelsestal (bilag) 

Der er udsendt bilag som nærmere beskriver status på ansøger- og optagelsestal på 

ST’s uddannelser i 2015.  

 

2015 er et godt optagelsesår på ST. Fakultetet har oplevet fremgang i antallet af 1. 

prioritet ansøgere og i antallet af studiepladser. Det er især AU Engineering, som 

trækker fremgangen, men også de naturvidenskabelige uddannelser er gået frem – i 

en situation hvor naturvidenskab på landsplan går tilbage.  

 

Hovedpointerne er:  

21 % fremgang i antallet af 1. prioritetsansøgere til AU Engineering fra 2014 til 2015  

6 % fremgang i antallet af 1. prioritetsansøgere til naturvidenskab på AU fra 2014 til 

2015 

ST tilbyder i 2015 137 flere studiepladser end i 2014.  

 

b. Samarbejde med store virksomheder v. Mogens Nielsen 

AU vil øge erhvervssamarbejdet markant og indgå i aktive partnerskaber med udvalg-

te store virksomheder. Planen er, at rektor sammen med en eller flere dekaner tager 

et ”high level” besøg på virksomhederne. I første omgang er udvalgt følgende virk-

somheder: Arla, Grundfos og Terma.  

 

Rektor skal have konkrete forslag til samarbejder inden for både forskning og uddan-

nelse med til første besøg, hvorefter de interesserede forskningsmiljøer skal i dialog 

med de respektive virksomheder. Fakulteterne giver indspil til mulige samarbejder og 

de samlede AU interesser diskuteres af prodekaner i AU’s Udvalg for Forskning og 

Eksterne relationer (UFE) inden møderne med virksomhederne.  

 

ST skal udarbejde forslag til samarbejder med de 3 nævnte virksomheder senest den 

18. august. Derfor har Kurt Nielsen i mail af 10. juli bedt udvalgte institut- og center-

ledere komme med forslag, som kort (1-2 sider) beskriver en idé til samarbejde inden 

for forskning og/eller uddannelse med  de respektive virksomheder. Mogens mindede 

om deadline den 18. august. 

 

NCN og MN havde endvidere følgende ekstra orienteringspunkter:  

 Temadag for ST Erhvervsudvalg, hvor institutlederne inviteres med. Temaet 

er ’Entreperneurship’, og der er oplæg fra Capnova, Agro Business Park og 

Alexandra Instituttet. Mødet afholdes den 24. september på iNano. 
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 Inspirationsbesøg Wageningen, Israel og evt. Indien for en mindre kreds af 

fakultetsledelsen. Fakultetssekretariatet sender en mail ud hvor institutter-

ne/centrene kan angive, om de er interesserede. 

 Innovationsfonden: 

Der er udsendt mail om indkaldelse af emner til emneområder til fremtidige 

opslag ift. Innovationsfonden, herunder fokus på samarbejde med Korea, In-

dien, Kina, Brasilien eller forslag til andre lande og tilknyttede emner. Mailen 

er kommet sent ud fra AU, men NCN og MN opfordrede institut- og centerle-

derne til at bruge erfaringerne fra strategiarbejdet og melde emner ind. 

 MN nævnte at der d. 21. august er frist for indsendelse af Niels Bohr ansøg-

ninger. 

 

Ad. 12. Meddelelser  

Der var ingen meddelelser 

 

Ad. 13. Eventuelt 

Der er foreslået en ændring af logo som giver mulighed for større institutprofilering. 

Det blev besluttet, at der skal sendes en mail ud til institutterne/centrene, så de kan 

melde tilbage, hvordan de ønsker at logo’et skal se ud 

 

 

 


