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                                                                                                                                       Referat 
 

 
Fakultetsledelsesmøde torsdag d. 11.august 2016 kl: 12.30 – 16.30 
AU, bygning 1525, mødelokale 626 
 

 

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), Søren Keiding (SK), Kurt Nielsen (KNI), Tom V. Madsen (TVM),  

Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS) 

Gæst: Peder Damfaarg (PD) og Anna Bak Maigaard (ABM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                       DAGSORDEN 
 
 

 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

 2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 

   

  Strategiske punkter: 

Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 

 3. Økonomi 

  a. Budgetplan 2017-20 

  b. Budget 2017 

 4. Forberedelse af fakultetsledelsens seminar d. 8. september 

 5. Ansøgning, optagelse og fremdrift  v. TVM 

 6. Frafaldsundersøgelsen v. ABM og TVM 

 7. Medlemmer af bedømmelsesudvalg v. JESM (bilag) 

 8. Mødeplan 2016 med temaer (bilag) 

   

  Driftspunkter: 

Meddelelsespunkter 

 9.  Nyt fra prodekanerne 

 10. Meddelelser 

  a. Studenteransattes landsforbund(bilag) 

  b.  Ajourførte tidspunkter og temaer for universitetsledelsens 

månedsmøder 2016-2018 (bilag) 

  c. Personaleadministrative retningslinjer (bilag) 

 11. Eventuelt 
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Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag)Er der bemærkninger til 

Dagsordenen blev godkendt. Udkast til referatet fra fakultetsledelsesmødet d. 30. juni 

2016, var ikke sendt med i bilagsmaterialet og eftersendes derfor. 

 

Ad 2. Opfølgning: 

a. To-do listen  

Ingen bemærkninger 

 

Ad 3. Økonomi: 

a. Budgetplan 2017-20 

ST’’s budget for 2016-19 rummer en økonomisk udfordring på samlet ca. 150 millio-

ner kr. frem imod 2019, foranlediget af finansloven for 2016, fremdriftsreformen og 

dimensioneringen. Fakultetsledelsen har på bagrund af dette på tidligere møder fast-

lagt en plan, som indebærer besparelser på ca. 22 mio. kr. på bygningsområdet, ca. 

38 mio.kr. på institutter, centre og dekanat samt ca. 87 mio.kr. ved begrænsning af 

fakultetets fælles midler til udvikling, strategiske investeringer, medfinansiering og 

risikoafdækning.  

 

NCN orienterede om, implementeringen af besparelserne på ca. 38 mio. kr. på insti-

tutter, centre og dekanat har været drøftet tæt mellem institutterne/centrene og de-

kanatet i løbet af sommeren. Alle institutter og centre samt dekanat skal finde bespa-

relser. Fakultetsledelsen godkendte, at besparelserne primært realiseres ved at udvise 

tilbageholdenhed ved ansættelser og ved nedskæring af driftsbudgettet, men at det 

for tre institutter, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Institut for Husdyrviden-

skab samt Institut for Bioscience (Roskilde-Kalø-Silkeborg), er nødvendigt at ind 

tænke afskedigelser for at kunne opfylde budgetplanen.  

 

Spareplanerne foreligges for FSU og LSU’erne på de tre institutter. Medarbejderne på 

de tre institutter orienteres om planerne af institutlederne efter LSU-møderne. 

 

b. Budget 2017 

Bilag med beskrivelse af ST budgetudmelding 2017-20 blev uddelt. Dokumentet sen-

des også til ST forretningscontrollerne. 

 

PD understregede, at det budget der skal afleveres er et totalbudget. Formatet for 

indmelding af budgettet er i budgetskabelonen. Der er frist den 28. sept. 2016. Bud-

getmøder med institutter/centre og dekan foregår i uge 41. ST’s samlede indmelding 

til universitetsledelsen/bestyrelsen er den. 8. nov.2016.  

 

PD gennemgik elementerne i budgetudmeldingen 2017-2020. De enkelte punkter 

er alle nærmere beskrevet i det uddelte dokument.  
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PD pegede på et særligt opmærksomhedspunkt til budget 2017-20. I forbindelse med 

økonomiplan 2016 har ST overfor universitetsledelsen fremhævet forventningen om 

en markant reduktion i de eksterne tilskud i de kommende år som følge af reduktio-

nen af de statslige forskningsråd. Samme forventning kan forventes i budgetindmel-

dingen fra de enkelte institutter/centre. Der kan være specifikke forhold, som giver 

anledning til en optimistisk budgetforventning fra et institut/center og der skal i så 

fald redegøres for denne optimisme i forbindelse med budgetindmeldingen. 

 

NCN gjorde opmærksom på, at ledelses- og risiko puljen ikke fremadrettet opsamler  

institutternes udsving. Det er derfor afgørende, at institutternes økonomi går i balan-

ce i de kommende år. Appel fra NCN. 

 

NCN konkluderede, at som følge af reduktionen i de statslige forskningsråd har ST 

overfor bestyrelsen fremhævet en forventning om en markant reduktion i de eksterne 

tilskud i de kommende år. Det samlede B2017-20 for ST bør afspejle denne trend. 

Men det er vigtigt, ikke at blive for pessimistiske. Hvordan bliver vi realister uden at 

blive pessimister? Kampgejsten er vigtig. NCN understregede betydningen af, at ST 

har en stærk strategi.  

 

NCN afsluttede økonomipunktet med at pointere, at institutlederne har en opgave i 

forhold til at sikre, at bevillingshaverne/fondshaverne opfylder de budgetter, de har 

forpligtet sig til. Uni.led er meget opmærksom på dette. EØJ efterlyste værktøjer til 

dette, fx i form af en rapport som viser røde og grønne tal.  

 

Ad 4. Forberedelse af fakultetsledelsens seminar d. 8. september 2016 

Der skal i efteråret 2016 være fokus på strategiimplementering så det sikres, at fakul-

tetets og institutternes strategi kommer til at leve. Temaet for fakultetsledelsens se-

minar d. 8. sept. er implementering af strategi og skal bl.a. have fokus på: Hvad skal 

der ske? Hvordan holdes gejsten? Hvordan sikre vi fremdrift? Vidende-

ling/erfaringsudveksling om hvordan der arbejdes med strategien på institutter-

ne/centrene?  

 

Fakultetssekretariatet udarbejdet et program for dagen. Drøftelserne sker med ud-

gangspunkt i 5 områder: Forskning, Talent, Uddannelse, Myndighedsrådgivning og 

erhvervssamarbejde 

 

NCN understregede at budskaberne i bogen: ”Ekspotentiel udvikling af organisatio-

ner” skal tænkes ind i forbindelse med strategi implementeringen og at alle medlem-

mer af fakultetsledelsen derfor skal have læst bogen inden d. 8. september.  
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Ad. 5.  Ansøgning, optagelse og fremdrift v. TVM 

TVM gennemgik ansøgninger og optagelse i forhold til årgang 2016. Der er en vis sta-

bilitet i optaget på science uddannelserne for 1 prioritetsansøgningerne.   

Der er generelt fremgang på alle ingeniøruddannelserne. Det er et mere broget billede 

i forhold til science uddannelserne. It og datalogi har nu et beskåret antal studieplad-

ser, da der var for stort frafald. 

 

Fysik, matematik, matamatik-økonomi og agro-biologi er de eneste 4 uddannelser 

hvor der fortsat er frit optag (i 2012 var der frit optag på alle ST uddannelser). Det 

slutter i 2017 for fysik. Der er loft på iNANO og kemi og det loft er ikke nået i år.  

NCN gjorde opmærksom på, at hvis der skæres ned på antal studerende skal institut-

lederne være opmærksom på at hente indtægter andre steder. 

 

I 2016 er har følgende antal fået tilbudt en studieplads ved sommeroptaget: 

681 diplomingeniører og 960 science. ST mangler fortsat at få et ja tak til studiestart 

fra alle. 

 

På de klassiske ST uddannelser er omkring 70 % af dem der er kommet ind 1. priori-

tetsansøgninger. For de uddannelser der har ”søsteruddannelser” er der flere der 

kommer ind hvor det er deres 2. prioritering. De steder hvor der ikke er nok kvote 2 

ansøgere, bliver der fyldt op af kvote 1 ansøgninger 

 

Fremdriftsreform II: 

Nye regler for science og civilingeniøruddannelserne: 

 Alle de nye studerende skal bestå alle kurser (60 ECTS) på det første studieår. 

Ellers bliver man smidt ud. 

 Mindst 45 ECTS bestået per år dog regnet som løbende gennemsnit 

 Maksimale studietider:  

Bacheloruddannelser normeret tid + ½ år (kræver ekstraordinære eksamens-

forsøg) 

Kandidatuddannelser: normeret tid +½ år 

 Studerende tilmeldes speciale så det kan afsluttes senest 30. juni året efter 

studiestart 

 SU regler er ændret. Fjumrehalvår på både bachelor- og på kandidatuddan-

nelsen men bruger de det ikke på bacheloruddannelsen kan det ikke som tid-

ligere flyttes til kandidatuddannelsen. 

 Speciale: studerende tilmeldes speciale, så det kan afsluttes senest 30. juni 

året efter studiestart.  

 

Fremdriftsinitiativer: 

 Strammet regler for aflevering af speciale 

 Krav om specialeaktivitet parallelt med kursusdeltagelse 
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 ”3-måneders brev” 

 Aflevering af bachelorprojekt til fat tid (juni) 

 3. års eksamener placeres tidligt i eksamensperioden 

 Dispensationspraksis skærpet 

 Inaktivitetsopfølgning skærpet 

 ”Flaskehals” kurser ændret/fjernet 

 Hurtig administrativ opfølgning på forsinkede studerende. 

 

Ad.6. Frafaldsundersøgelsen ved Anna Bak Maigaard (ABM) 

Anna Bak Maigaard, tidligere rådgiver for uddannelse ved fakultetssekretariatet, nu 

uddannelseschef ved HEALTH, var  inviteret til at fortælle om resultaterne af  fra-

faldsundersøgelsen som beskriver tidligere studerendes oplevelse af studevalg, stu-

dieforløb og udmeldelse på ST.  

 

Frafaldsundersøgelsen bygger alene på Bachelor- og diplomingeniøruddannelserne 

ikke kandidatuddannelserne. Uddannelsesudvalget har givet penge til at undersøge 

hvorfor falder de studerende fra. Undersøgelsen bygger på interview af 500 tidligere 

studerende fra ST. Rambøll har lavet undersøgelsen. Der kommer en rapport og alle 

uddannelsesansvarlige får træk fra den enkelte uddannelse. 

 

ABM orienterede om: 

 35 % af ST’s bachelor/diplomingeniør-studerende falder fra 

 74 % af de tidligere studerende forlader fakultetet 

 Bedre fastholdelse som strategisk mål: Rekrutteringspotentialet er begrænset 

+ aftagernes efterspørgsel efter dimittender er stor 

 Formålet med undersøgelsen er  

 at belyse typiske årsager til frafald  

 at identificere relevante indsatser 

 identifikation af ”frafaldsprofiler” 

 

De typiske årsager til frafald: 

 Uddannelsens faglige niveau  

Det er også studerende med et pænt snit (9 – 10) der mener dette. Det hand-

ler også om selvtillid og de har ikke været vant til at dumpe eller få lave karak-

terer. Dem med 9 eller 10 i snit er dem skal ST kunne holde på.  

 Arbejdsformer og læringsmiljø 

 Vigende faglig interesse 

 Personlige forhold 

 
Frafaldet: 1 årsfrafald i 2013 er 22% og i 2014 er det vokset til 31%. Det forventes at 
frafaldet stiger yderligere bl.a. som følge af fremdriftsreformen. Det er derfor mange 
penge  på spil for AU. Undersøgelsen viser, at der er forskel på frafaldet på de forskel-
lige uddannelser. 
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Hvem er det der falder fra? Det er både mænd og kvinder og det er både ældre og 
yngre og det er både kvote 1 og 2. Har man over 7 i adgangsgivende karaktergennem-
snit har man mindre sandsynlighed for at falde fra en ST uddannelse. Men undersø-
gelsen viser, at der er også nogle med 9 i gennemsnit som falder fra.  
 
Kun halvdelen af de adspurgte følte sig tilstrækkelig godt informeret om uddannelsen 
– her kan ST gøre mere. De adspurgte havde generelt havde en forventning om, at de 
skulle arbejde hårdt. 
 
Forslag til bedre studieinformation:  

 Kom med eksempler på hvordan en studerendes typiske hverdag er – det ef-
terspørges. Arbejdsformer mv.  

 Gerne vide mere om jobmuligheder  
 

Gode råd til bedre læringsmiljø: 
 Mentorer / vejledning  
 Studietræning / -teknik 
 Fokus på læsegrupper 
 Rummelighed – få alle med 
 ”Spørg os om vi har brug for hjælp” 
 Tal pænt 
 Mindre undervisningshold 

 Mere tid… 
 

LB orienterede om, at Computer Science arbejder med bl.a. arbejdsformen på ud-

dannelserne, og at det særligt at starten af uddannelsen skal være mere skoleagtig, så 

det mere minder om den undervisnings- og arbejdsform de kender.  LB opforderede 

til at kikke på hvad de gør i udlandet – her er frafladet klart mindre. 

 

Fakultetsledelsen var enige om, at der er behov for en målrettet indsats – den gruppe  

At studerende der har 9-10 i snit når de kommer ind, dem skal vi kunne holde på. 

 

BS fortalte, at Kemi arbejder  med at alle VIP skal fungere som mentorer. Samtalerne  

går ikke på karriereplanlægning men på studieteknik mv. 

EØJ orienterede om, at MBG har arbejdet med studerende som mentorer.  

Erfaringerne er at nogle tager imod det andre vælger det fra.  

SB bemærkede, at på GEO er samtale med mentor obligatorisk og det er VIP der er  

mentorer. Svært at måle på endnu om det virker, da der er modsat rettede  

effekter fra fremdriftsreform. 

På ENG er det senior VIP der er mentorer og der er karriereplanlægning med. 

Gruppe mentoring virker på kemi. Gamle grupper mødes med ny gruppe – her  

kommer både studerende og vip mentorer i spil. 

 

Dr var enighed om betydningen af, at de studerende skal føle sig socialt velkomne  og  

integreret – ”huset” skal sørge for at tage godt imod de studerende og skabe de  

fysiske rammer for et godt studiemiljø.  
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Ad 7. Medlemmer af bedømmelsesudvalg v. JESM (bilag) 

JESM redegjorde for at Akademisk Råd på ST er optaget af at der leveres en ordenligt 

bedømmelse også ift. uddannelse. Akademisk Råd har derfor i april 2016 haft en 

drøftelse af, om det burde fremgå af forslag til medlemmer af bedømmelsesudvalg om 

de foreslåede medlemmer er kvalificerede til at bedømme undervisningskvalifikatio-

ner. Rådet konkluderede:  

 For de eksterne medlemmer forventes det ikke.  

 For de interne medlemmer af bedømmelsesudvalg vil Rådet gerne vide om de 

har erfaring med undervisnings- eller myndighedsrådgivning. 

 

Akademisk Råds beslutning bliver nu implementeret i e-rekrutteringssystemet Pe-

opleXS hvor der tilføjes følgende ekstra spørgsmål som skal besvares af instituttet i 

forbindelse med nedsættelse af bedømmelsesudvalg: 

 Ved internet medlem: Beskriv endvidere kort medlemmets erfaring med un-

dervisning og/eller myndighedsrådgivning. 

 

Ad 8. Mødeplan 2016 med temaer (bilag) 

NCN forklarede, at de emner som er listet i oversigtet (bilag) er drøftet i forberedel-

sesgruppen; 
 De unge som kommer hertil udefra/hvad er deres oplevelse (om at komme til 

DK og AU), fx invitere 5 unge som hver giver et oplæg på 3-5 min 
 Erhvervssamarbejde (indsats, erfaringer)  
 Ph.d. – har vi et generelt problem? (Erfaringer ifht. APV, tage temperaturen 

på hvordan det går), alumne, hvordan får vi bedre kontakt med og bruger vo-
res alumner? 

 institutrapporter udarbejdet af CFA, hvad bruges de til/hvordan bruges de? 

 

Fakultetsledelsen besluttede, at der i løbet af det næste ½ år skal være fokus på føl-
gende temaer:  
 

- Strategi implementering. Tema på seminar d. 8. sep. Dekan og prodekanerne 
vil endvidere besøge institutledelsen og institutternes udvalgsformænd.  

- Ingeniørsatsningen  
- Myndighedsområdet  
- Økonomimodellen 
- Bygningssager  
- Nye forretningsmetoder  

 
TST foreslog endvidere fokus på Innovation evt. ved oplæg fra Rajiv. Fakultetsledel-
sen tilsluttede sig forslaget. 
 
NCN opfordrede medlemmerne af fakultetsledelsen til at send emner ind til planlæg-
ningsgruppen. 
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Ad 9. Nyt fra prodekanerne 

SRK orienterede om: 

 Indsatsområder for UFFE 2017-19. Fakultetsledelsen tilsluttede sig indstillin-

gen. 

 Model for feedback – DFF-ansøgningsrunde oktober 2026 

Fakultets tilbud om feedback på bl.a. innovationsfondsansøgninger er blevet godt 

modtaget. Vi arbejder på et oplæg til næste forskningsudvalgsmøde (25. august), hvor 

der lægges op til, at man i de lokale forskningsudvalg (der ikke allerede har etableret  

et sådant tilbud) etablerer en model for tilbud om feedback på forskningsrådsansøg-

ninger i efteråret. Det er vigtigt at der etableres noget på institutterne som gør at der 

er en ”second opinion” / ekstra øjne på en ansøgning. 

 

Ad 10. Meddelelser 

a. Studenteransattes landsforbund(bilag) 

Undervisningsassistenter, instruktorer, hjælpelærer og studenterstudievejledere un-

der SUL overenskomst SKAL have ansættelsesbeviser inden de påbegynder deres an-

sættelse, såfremt ansættelsen påregnes at vare 4 måneder eller derover i henhold til 

SUL overenskomstens § 12.  

 

b.  Ajourførte tidspunkter og temaer for universitetsledelsens måneds-

møder 2016-2018 (bilag) 

NCN bemærkede at der nu lægges op til 15 minutters indlæg fra institutlederen ved 

start af besøg, med fokus på faglige aktiviteter.  

 

c. Personaleadministrative retningslinjer (bilag) 

Der nu er udarbejdet fælles retningslinjer.  

 

Eventuelt 

TST orienterede om, at ST er ved at blive inviteret ind i en clima-change kick. Det er 

en fantastisk kilde i forhold til at få noget erhvervskontakt. Det blev besluttet, at  nog-

le institutledere går ind og er med i forhandlingerne sammen med dekanatet. 

 

KNI orienterede om, der er også er andre klimaaktiviteter –  pt. også en som involve-

re 15 kommuner og ST er med. 


