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DAGSORDEN 
 
1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2.  Opfølgning: 
      a. To-do listen (bilag) 
3.  Nyt fra medlemmer 
    
Strategiske punkter: 
Drøftelsespunkter/beslutningspunkter 
4. ØR1 (bilag) 
5.  Øget forskningsimpact v. SRK (bilag) 
6. Optakt til MUS – kompetence- og karriereudvikling 
7. Udspil til ny finansieringsmodel af de videregående  
    uddannelser v. FBO 
8. Erfaringsudveksling vedr. fundraisere v. BS  
9. Afrapportering fra arbejdsgruppen: International  
    studenterrekruttering  
10. Strategidag d. 21. – 22. september  
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
11. Meddelelser 
a. Pjece om forebyggelse og håndtering af stress på ST 
– opfølgning på P APV handleplan (bilag) 
b. Nye arbejdsmiljøstatistikker (bilag) 
c. Rapport om evaluering af den interdisciplinære 
forskning ved AU (bilag) 
13. Eventuelt 
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1.  Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 27. april 2017 blev godkendt med en-
kelte bemærkninger. 
 
2. Opfølgning to-do listen 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad.3. Nyt fra medlemmer 
CS orienterede om, at ASE den 16. maj modtog Ingeniørens pris som ”Årets Højde-
springer”. ASE er nu på en 32. plads ud af de i alt 111 største danske ingeniørvirksom-
heder, som Ingeniøren har rangeret i analysen. Det er særligt fusionen mellem Inge-
niørhøjskolen og Aarhus Universitet, der har været med til at sætte ingeniøruddan-
nelsen i Aarhus på kortet. Fusionen har styrket både de studerende og de ansattes 
samarbejde med erhvervslivet og har været med til at gøre universitetet synligt i inge-
niørverden. 
 
NCN forklarede, at den planlagte institutrundtur af forskellige årsager er blevet for-
sinket. Målsætningen er, at NCN har været rundt på alle institutter/centre inden 
sommerferien. Datoen for de enkelte besøg er lagt i kalenderen. Konceptet for hvert 
møde er en kort præsentation i starten med fokus på ”State-of-the faculty”. Derefter 
skal der være god tid til åben drøftelse. 
 
Aarhus Universitet råder i henhold til finansloven over et antal stillinger i lønramme 
38 (LR38). NCN orienterede om, at dekanatet på baggrund af indstillinger fra insti-
tut- og centerlederne, har besluttet at 4 medarbejdere på ST overgår til LR38.  
Overgangen til LR 38 holdes uden for lønforhandlingsrammen. 
 
FBO kvitterede for det materiale der er kommet fra institutterne i forhold til nye ud-
dannelser.  
 
BS nævnte, at der pt. er interviews i Innovationsfonden. Tilbagemeldingen fra flere af 
de involvere forskere på de forskellige institutter er, at det er deres oplevelse at stem-
ningen er ubehagelig, og at det også er erfaringen fra tidligere runder. NCN bemær-
kede, at det er en problematik som tages alvorligt. NCN bad institutlederne om at 
give besked og sende informationer så hurtigt som muligt, så der kan blive fulgt op. 
Det er ikke alene AU der oplever problemet, så der bliver formentligt fulgt op af både 
Danske Universiteter og TEKNAT.   
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Ad.4. ØR1 
NCN takkede for gode og konstruktive ØR1 møder som bl.a. har vist, at et redskab 
som ReAp nu virker rigtig godt. 
 
Det budgetterede underskud på 9.2 M er i ØR1 forbedret med 4 M til et underskud på 
5.2 M. Hovedårsagerne til stigningen i ØR1 i forhold til budget 2017 (B17) er beskre-
vet nedenfor: 
 Kontraktmidler => Beløbet fra ministeriet til både DCE og DCA er fastholdt. 

Dvs. der er ingen ændringer ift. budgettet.  
 Uddannelsesindtægter => her er der sket en nedjustering (fald) på 8,7 mio. 

kr. ift. budgettet. Nedjusteringen er fordelt på følgende poster: 
• Bacheloruddannelser: -1,0 mio. 
• Civilingeniør- og kandidatuddannelser: -10,9 mio. NCN bemærkede, 

at tallet rykker og at dette er derfor bedste bud pt. 
• Opjustering af indtægt fra gæstestuderende: +2,8 mio. 
• Færre færdiggørelser (m. bonus): -4,0 mio. For bachelor- og kandi-

datuddannelser forventes færre bonus'er. Det betyder en nedgang på 
4 mio. kr. 

• Nedregulering af takster for færdiggørelsesbonus: -7,1 mio. Ministe-
riet har reduceret i de forventede færdiggørelsestakster med cirka 
10%. 

• Reduktion af fremdriftsbøden: +15,0 mio.Nyeste prognose fra AU-
Studiers peger på den budgetterede fremdriftsbøde på 15,3 mio. nær-
mere bliver på kun 0,3 mio. kr. Det er en opjustering på 15,3 mio. kr. 

• Økonomisk ubalance tilbage fra 2013 for diplomingeniører: -3,7 mio. 
AU har modtaget et sent tilbagebetalingskrav vedr. økonomisk uba-
lance for udvekslingsstuderende for perioden 2013-15. Tilbagebetalin-
gen burde rettelig være blevet fremsendt til AU i 2016. AU har ikke 
været bekendt med at der lå et tilbagebetalingskrav her.  

 Basisforskningsmidler => ingen ændringer svarer stort set til budgettet. 
 Tildeling af basismidler=> ingen ændringer svarer stort set til budgettet 
 Særbevillinger => her er der en stigning på 3 mio. ift. B17. Det skyldes at 

nogle af ingeniøraktiviteterne er udskudt. Stigningen dækker over den ud-
skudt udmøntning af Ingeniørsatsningen.  

 Eksterne tilskud + Salgsindtægter + Overhead => Beløbet svarer til budget-
tet, hvis man ser bort fra reduktionen i salgsindtægterne på 8,3 mio. Fakulte-
tet har indarbejdet en kollektiv nedjustering på 75,4 mio. kr. Det er ud fra det 
realiserede forbrug i årets tre første måneder set i forhold til den historiske 
trend. 

 Bidrag til fællesområdet og adm. Center => her er der en stigning på 1,2 mio. 
ift. budgettet. Stigningen skyldes primært et ekstrabidrag til AU Library. 

 Bidrag til Uni. Strategiske midler => ingen ændringer ift. budget. 
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 Bygningsrelaterede omkostninger => her er der tale om en stigning på 14,7 
mio. ift. budget. Det skyldes primært: 

• Nye arealer til ingeniørområdet: +2,3 mio.  
• Ny opgørelse af ejendomsskatten for Navitas: 1,4 mio. 
• Revurdering af PCB-renovering: -14 mio. 
• Øget vedligehold/investering i ingeniørsatsning/FOO +28 mio.   

 Ledelses/Risikopuljen => Under ledelses/risikopuljen er reserveret beløb på 
11,3 mio. til opstart af de planlagte strategiske tiltag (tematiske centre, start-
pakker, synergipakker m.v.). Der opereres ikke med en risikopulje. 

 Resultat og resultatkrav => Fakultetets forventer pt. et underskud på 5,2 
mio., hvilket er en forbedring på 4,1 mio. ift. budgettet. Fakultetet har en op-
sparing på 52 mio. ved indgangen til 2017. Der foreligger planer for at afvikle 
den med udgangen af 2020 
 

NCN understregede, at økonomien følges løbende, og hvis det viser sig at der bliver  
medvind i økonomien, vil NCN sørge for at der så tidligt som muligt i 2017, bliver lagt 
et beløb ud til institutterne som en ”ekstra ramme”, som institutterne selv kan dispo-
nere over inden årets udgang.  

 
Ad. 5. Øget forskningsimpact v. SRK (bilag) 
SRK redegjorde nærmere for indikationer, diagnose og behandling ift. emnet øget 
forskningsimpact. 
 
Center for Forskningsanalyse, CFA kan bidrage med statistik og tal for de enkelte in-
stitutter/centre. Alle kan logge ind på IMPALA/LEIDEN 
Ifølge SRK er der følgende indikationer/tendenser: 

• Antal publikationer på ST stiger 
• Forskningsimpact falder 
• ST’s andel af konkurrenceudsatte midler falder 

 
Heroverfor står, at KU-DTU-SDU alle har både stigende impact og får en stigende an-
del af de konkurrenceudsatte midler. Konklusionen er, at der er flere indikationer der 
peger på, at det ikke nødvendigvis går fremad for ST. Fakultetet er udfordret i forhold 
til, hvordan det ellers tidligere har været. 
 
Hvad er så diagnosen? Diagnosen er, at ST skal satse mere på kvalitet frem for kvan-
titet. Der skal fremadrettet være fokus på kvaliteten af publikationer fremfor kvanti-
tet. 
 
Hvad skal ST gøre for at sikre at det sker – hvad er behandlingen? 
Der skal være mere fokus på at publicere i high impact journals. Det er vigtigt at være 
opmærksom på, at artikler hvor der indgår erhvervssamarbejde citeres 20 gang mere 
end de der ikke indeholder erhvervssamarbejde. 
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Der skal være fokus på Internationalt samarbejde. Best practice skal udbredes på ST 
og der skal være gode muligheder for understøttelse fra fx Forskningsstøtteenheden. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende kommentarer: 
 Det er et problem, hvis de unge ikke er med. Hvordan sikres det? Kan der 

være elementer i ph.d. uddannelsen, så de bliver trænet i at få artikler i High 
impact journals?  

 Folk der bedømmer ansøgninger skal have fokus på hvor der er publiceret 
snarere end antal publikationer. 

 Vi har som ledere talt kvantitet fremfor kvalitet ift. medarbejderne i de sene-
ste år. Vi har som ledere et ansvar. Vi skal nu forklare medarbejderne, at det 
er ok med et hul, hvis der så kommer noget af kvalitet bagefter. 

 Frygte at vores fokus på KPI’ erne betyder, at vi vil se mere kvantitet fremfor 
kvalitet de kommende år. 

 Det skal ind i folks bevidsthed. Fx de unges CV. Det er muligt at lave en ana-
lyse på egne publikationer, og det kan så sættes på CV. 

 ST’s medarbejdere publicere det de kan, og er allerede bevidste om at publi-
cere de bedste steder. Vi bør tænke i – skal vi være generelt bedre, eller skal vi 
prioritere, og så blive bedre på nogle områder. 

 Vi skal ikke løbe stærkere, men vi skal tænke over, hvor vi løber hen. 
 Hvordan kommer vi i bedre journals – det er nemt og bekvemt at publicere 

der hvor man plejer. 
 Godt at have mere fokus – kig på CV og overvej om den enkelte forsker publi-

cere de rigtige steder. Tag snakken med de enkelte medarbejdere ift. om de 
skal publicere andre steder. 

 Det er en forkert udvikling, at de andre universiteter går op og AU går ned, 
der er plads til forbedring 

 På Geoscience er der lavet en liste over high impact journals hvor instituttet 
gerne vil publicere. SB fortæller om erfaringerne på et kommende fakultetsle-
delsesmøde.  

 
I forhold til den videre proces skal det undersøges i de lokale forskningsudvalg, hvad 
der gøres lokalt. Det skal endvidere drøftes i ST forskningsudvalg.  
 
Ad.6. Optakt til MUS – kompetence og karriereudvikling 
Det er tid til afholdelse af MUS 2017. På den baggrund er det relevant at se på, om der 
er erfaringer på institutterne/centrene omkring MUS som skal delles. Fakultetsledel-
sen drøftede: 
• erfaringer lokalt fra MUS 2016 med henblik på videndeling og inspiration på tværs 
af ST 
• ideer på tværs med fokus på kompetence- og karriereudvikling ved MUS 2017 
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Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger ift. MUS: 
 MUS samtaler kan i den digitale verden virke gammeldags. Vi skal som le-

delse give meget hurtigere feed back. Alle har mobiltelefoner og her er der en 
forventning om hurtig reaktion. Den nye generation forventer hurtig feed-
back, ellers fastholder vi ikke de unge medarbejdere. Når der fx kommer en 
mail fra en medarbejder der sørger om råd, skal der fra ledelsens side reage-
res hurtigt. Feed back skal gives løbende. Mange ældre medarbejdere kan 
godt lide den mere formaliserede MUS samtale. 

 MUS må gerne være et langt mere dynamisk redskab som kan bruges når der 
er behov for det (i dag skal der afholdes MUS på faste tidspunkter).  

 Stor succes med det nye MUSskema.dk Det giver en dynamik. 
 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger ift. kompetenceudvikling: 
 Administrationscenteret har stor fokus på kompetenceudvikling. Det helt af-

gørende, at det sker, så det understøtter strategien. 
 Kompetenceudvikling er vigtig og udtryk for anerkendelse af den enkelte 

medarbejder. 
 På ENVS har er der som noget nyt lavet en ordning således at der 2 uger om 

året er mødefri. Samtidig er der etableret et fysisk sted hvor ansatte kan 
komme og sidde og fordybe sig og skrive i den periode. 

 
Ad. 7. Udspil fra regeringen til nyt finansieringssystem v. FBO 
FBO pointerede, at der fra regeringen er kommet et udspil om nyt finansieringssy-
stem for højere uddannelser.  
 
Der står i regeringsgrundlaget at regeringen vil væk fra taxametersystem og i stedet  
have fokus på kvalitet. Der er dog ingen klar metode til at måle kvalitet i uddannel-
serne, så der skal finde en måde at måle kvalitet i uddannelsen på. Der skal være fo-
kus på beskæftigelse. Det nye finansieringssystem skal starte i 2019. 
 
FBO forklarede, at forskellen mellem det nuværende system og forslaget til nyt bevil-
lingssystem er: 
Fra politisk side vil man gå fra et system hvor en mindre del af tilskuddet til universi-
teterne er taksametertilskud. I dag udgør taksametertilskuddet 82-89 % => det skal 
ændres til ca. 70 %. 
Der skal være en større andel grundtilskud - i dag ca. 1 % det skal ændres til ca. 20 % 
Der skal være 10 % Kvalitets- og resultattilskud (mod tidligere ca. 10-17%). Grundtil-
skuddet kan ændre sig hvert 4 år. 
 
AU har følger udviklingen og har etableret: AU’s taskforce vedr. nyt bevillingssystem 
(FBO er med i AU’s taskforce). AU’s taskforce vil arbejde for at: 

• Grundtilskuddet bør gøres helt fri af politisk styring 
• Grundtilskuddet fastlægges hvert år med fireårig horisont i stedet for hvert 

fjerde år 
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• For samfundsfag og humaniora (takstgruppe 1) bør det være det forhøjede  
               taksttilskud der bruges som grundlag 

• Kvalitets- og resultattilskuddet gøres afhængig af de respektive universiteters 
forskellige mål i udviklings-/rammekontrakter 

• Der er behov for at samtænke fremdriftsreform, dimensionering og nyt kvali-
tetsafhængigt Finansieringselement. 

 
Ad. 8. Erfaringsudveksling vedr. fundraisere v. BS 
BS holdt et kort oplæg omkring hvad der fungere godt på Kemi ift. arbejdet med insti-
tuttets fundraiser (FR). BS fortalte bl.a. om:  
Hvilke arbejdsopgaver har FR? Hvordan kommunikere FR med forskerne? 
Hvordan virker samarbejdet med FSE? Samarbejder FR med de andre FR i netvær-
ket? Hvilke udfordringer er der for FR? 
 
Kemi har haft fokus på, at få deres FR introduceret til alle VIP. Det er i praksis fore-
gået ved, at FR har haft interview a ½ time med alle VIP. FR har meget fokus på per-
sonlig kontakt til VIP og kommer derfor ud til forskerne i stedet for at sende mails. 
FR betjener 29 VIP på Kemi. 
 
BS og FR hjælper forskerne med at prioritere deres tid. FR deltager i alle VIP-møder 
og har til start i jobbet brugt en del tid på at forstå instituttets økonomi og inddæk-
ning. Det er FSE der laver budgettet. FR er med i teamet omkring budgetter og sikre 
bl.a. inddækning 
 
Der er etableret et meget fint samarbejde med FSE. En medarbejder fra FSE sidder 
på Kemi ½ dag om ugen og har en god dialog med FR.  
FR er endvidere instituttets kontaktperson til både TTO og de andre fundraisere, sær-
ligt kontakten til FR på iNANO er afgørende og meget velfungerende. 
 
FR opgaver har primært at hjælpe forskerne med ansøgninger. FR fungerer samtidig 
som link til institutledelsen Halvdelen af tiden går med ansøgninger den anden store 
tidsandel går med institutforhold. 
 
Det er BS vurdering, at det har givet et instituttet følgende at have en FR: 
Bedre overblik, bedre fairness, kommunikation med TTO er blevet meget bedre og 
der er blevet en langt mere strøm lignet proces ift. ansøgninger. 
Erfaringen fra Kemi er, at det at have en FR har en positiv effekt. Foreløbig kan det 
ses ved. at det er de ansøgninger som FR har arbejdet med der går videre. Men endnu 
er der ikke noget der kan måles. 
 
FR er en vigtig person der skal have en bred kontaktflade. FR på Kemi har en faglig 
kobling til Kemi, og det er ifølge BS helt afgørende. Fagligheden er vigtig. 
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Fakultetsledelsen bemærkede: 
 Det er vanskeligt at se, om FR gør en forskel, da funding landskabet er foran-

dret de sidste år. 
 Erfaringen med FR er positiv, fx har FR fra iNANO har skaffet sin egen løn i 4 

år. 
 International funding har ikke været i fokus det første år. Den viden FSE har 

på det punkt har været svær at rykke ud på institutterne Det skal der være fo-
kus på, og her får FR en central rolle. 

 FSE bruges til budget i EU sammenhæng ellers ikke. I alle andre sammen-
hænge er det forskerne selv der laver budgetter. 

 Alle institutter tilkendegav, at de vil fortsætte med at have FR ansat også efter 
at tilskuddet fra fakultetet ophøre. 

 FR’erne skal arbejde sammen også med de FR der er tilknyttet grundforsk-
ningscentre mv. 

 FR har mange opgaver, og det kan være svært. FR har fokus på det område 
som forskerne har siddet med alene tidligere. 

 
Ad. 9. Afrapportering fra arbejdsgruppen: International studenterre-
kruttering 
CSJ fremlagde som formand for arbejdsgruppen. Øvrige medlemmer af arbejdsgrup-
pen er Søren Bom, Lars Birkedal, Conni Simonsen og Finn Borchsenius. 
 
Redskabet/virkemidlet der bruges afhænger af formålet med rekrutteringen. Hvem er 
det man gerne vil rekruttere? Det er vigtigt at have fokus på to forskellige målgrup-
per: 
 Formålet med rekrutteringen er at få flere A+ studerende 
 Formålet med rekrutteringen er masseoptag/volumen 

 
Vigtige elementer ved volumen rekruttering: 

• Ifølge tænketanken Dea mangler der 14.000 ingeniører og naturvidenskabe-
lige kandidater frem mod 2025 

• Rekruttering vha. agenter 
• Focus på tidligere øst europæiske lande og evt. Indien da de har større chan-

cer for at blive i DK efterfølgende. 
• Kun 10% af ”portal” ansøgere ender med at komme, da de også søger andre 

steder 
• Rekruttering via FaceBook og Add-work til optag ved GEO fag har øget ansø-

gerantallet fra 3-4 til 24 gyldige ansøgere i år. Det gav et større antal ansøgere 
– kun 7 kom dog igennem og blev godkendt.  

 
Vigtige elementer ved rekruttering af talentfulde kandidatstuderende: 

• Stærke forskningsmiljøer 
• Gode professorer 
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• God ranking af universitetet 
• Personlige kontakter 
• Målrettet rekruttering mhb på senere ph.d. rekruttering 
• Individuelt orienterede studerende 
• 4+4 ordning 

 
NCN tilføjede, at det ikke er eneste parametre – byen betyder også noget. 
 
Arbejdsgruppen har undersøgt, hvad ST årligt bruger på international rekruttering: 
BSS bruger 1,2 mio. Kr. på rekruttering af kandidatstuderende, mens ST alene bruger 
60.000 kr. 
 
Der skal ikke så meget til før det faktisk løber rundt. Det skal overvejes, hvad er det 
for penge, vi skal bruge, og hvordan gør vi det – hvad er det, vi vil have ud af rekrutte-
ringsindsatsen? Det kan hurtigt betale sig men det skal gøres rigtigt. Agenter kan 
være med at tagge de rigtige studerende.  
 
Arbejdsgruppen pointerede, at erhvervslivets involvering er afgørende. Erhvervslivet 
kan inviteres til at hjælpe med rekruttering via fx grants, erhvervskontakt og studie-
job samt udsigt til ansættelse efter studiet. 
 
Det er vigtigt, at de udenlandske studerende som kommer her lærer dansk for at de 
kan få ansættelse i danske virksomheder efterfølgende. Voksne udlændinge med 
dansk folkeregisteradresse har ret til gratis danskundervisning. Det gælder også for 
internationale studerende. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 
 Erfaringen på ST er, at internationale studerende generelt er rigtig gode. ST 

mangler at komme ud og få gjort opmærksom på, hvad vi kan både nationalt 
og internationalt. 

 Sommerskoler kan også være en mulighed at arbejde med. Når vi har betalt 
for at udenlandske studerende kommer til ST skal vi samtidig sørge for, at de 
ved samme lejlighed ser byen mv. 

 Tilbagemeldingen fra erhvervslivet er, at de gerne vil hjælpe med at de uden-
landske studerende der kommer får studenterjob ved siden af studiet. 

 En integreret campus ånd med boliger på campus er vigtig.  
 Hvis vi får de rigtige studerende ind gør de også studiet færdigt. 
 Århus er Skandinaviens førende studie by. Der er et godt samarbejde mellem 

kommunen og AU. ST skal være helt tydelig omkring: Hvad kan byen tilbyde, 
hvad er der af erhvervssamarbejde, muligheder for bolig og uddannelsesmu-
ligheder. 

 Det forhold at der skal undervises på dansk på bacheloruddannelserne er en 
udfordring. 
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 Konklusion: Bred enighed med gruppen – der er mange gode grunde til at 
gøre en indsats ift. international rekruttering 

 
 
 
 
 
Ad. 10. Strategidag d. 21. og 22. september 20 
NCN redegjorde nærmere for emner for fakultetsledelsens strategidag dag d. 21. og 
22. september 2017.  
 
Fakultetsledelsen besluttede, at temaet skal være: Fra” lokal til global”. Baggrunden 
er, at ST nu har en intern strategi men der er også en verden udenfor. ST skal åbne sig  
mod resten af universitetet. Og ST skal åbne sig mere mod industrien og mod det in-
ternationale (globale) marked. 
 
Temadagen skal være et såkaldt 12-12 seminar på Sandbjerg. Dekanatet kommer med 
udspil til program som drøftes på næste fakultetsledelsesmøde.  
 
Fakultetsledelsen havde følgende overordnede bemærkninger ift. program: 

• Det er helt afgørende at undgå at alle sidder og siger: Vi har allerede interna-
tionalisering. 

• Vigtigt at sondre mellem: Hvad skal der gøres på universitetsniveau – hvad 
skal der gøres på fakultetsniveau - Hvad kan vi gøre på ST som et team, et 
hold? 

• Vi noget nyt i værk med de nye centre. Hvordan kan vi inspirerer centrene? 
• Det handler også om at gøre det globale lokalt. Tænke begge veje. Danmark 

er et attraktivt land for udenlandske virksomheder. 
• Oplægsholder fra virksomheder der arbejder internationalt? Inspiration ude-

fra vil være fint. 
• Vigtigt med indlægsholdere der kommer med en anden vinkel. EU skal tæn-

kes ind? Der er ingen sam-tænkning mellem EU funding og national funding. 
• Ift. fakultetsledelsens temadag skal der ikke tages afsæt i de 5 spor. 
• Hvad mener vi med global? Hvad er det vi vil? – hvad er global og hvorfor er 

det vi vil? Hvad er det vi kan tilbyde store virksomheder ude i verden? 
• Vigtigt at se på funding? Hvordan kommunikere vi med udenlandske virk-

somheder – det mangler vi erfaring i. 
• Wargeningen havde mange virksomheder placeret inde på campus – den del 

skal vi gøre langt bedre på AU. Det vil sikre en langt bedre forskningsfinan-
siering. 

• Gerne en oplægsholder fra Investment Danmark omkring hvad er det der 
skal til for at være attraktiv på den globale bane? 

• De parametre der gør det attraktivt for at virksomhed at etablere sig i DK – 
det er samme parametre som gør det attraktiv for de studerende at komme til 
DK og studere. 

• Er AU attraktive? Og er det internationalt samarbejde noget AU prioritere? 
 
Ad. 11. Meddelelser 

a. Pjece om forebyggelse og håndtering af stress på ST – opfølgning  
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på psykisk APV handleplan (bilag) 
NCN redegjorde for at som opfølgning på ST’s handleplan for psykisk APV er der nu 
udarbejdet en ST pjece om forebyggelse og håndtering af stress og pjecen Stressværk-
tøjskassen for ledere på ST. 
 
De to pjecer bygger i vid udstrækning på de grundmodeller og grundforståelser der 
præsenteres i Lederens stresshåndbog.   
 
Flere steder på ST er der allerede gennemført stressforebyggende tiltag. Dette initia-
tiv skal derfor ses som et supplement til de lokale initiativer, og det er op til institut-
terne/centrene at vurderer, hvordan man bedst muligt kan drage nytte af materialet.  
En sådan vurdering kan naturligt ske i lederkredsen, LSU og LAMU med udgangs-
punkt i de to pjecer.  
  
NCN anbefalede, at den trykte udgave af ST’s stresspjece omdeles på et møde for det 
samlede personale på instituttet/centret eller på mindre møder med den daglige le-
der.  
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at der på et senere fakultetsledelsesmøde gennemfø-
res en ”Miniworkshop om trivsel og stressforebyggelse for ledere”. Herudover vil 2 in-
stitutledere fortælle om de udfordringer de har med usund stress på deres Institut, og 
hvad de har gjort for at forebygge og håndtere stress.  
NCN pointerede, at også funktionschefer og institutsekretariatslederne bør deltage i 
kurset sammen med fakultetsledelsen, således at det er den samlede ledelse på ST der 
deltager i kurset om trivsel og stressforebyggelse.  
 
Ad.11.b. Nye Arbejdsmiljøstatistikke 
Der er som noget nyt nu en oversigt over ”antal sygedage pr. ansat uden langtidsfra-
vær” 
 
Ad. 11.C. Rapport om evaluering af den interdisciplinære forskning ved 
AU 
Ingen bemærkninger. 
 
Ad. 12. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 


