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Deltagere fakultetsledelsesmøde: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), 
Erik Steen Kristensen (ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Tofte-
gaard (TST), Jacob Schach Møller, Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacob-
sen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Kaj 
Grønbæk (KG), Jes Madsen (JESM), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche 
(MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lindegaard (SKL) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU) og Søren Rud Keiding (SRK) 
Gæst: Peder Damgaard (pkt. 4) 

 
 
 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. Budget 2019 v. NCN  
5. Strategi v. NCN (bilag) 
6. Uddannelsesrapport v. FBO (bilag) 
7. Fastholdelse af studerende v. FBO (bilag) 
8. Aftagerpanelser v. FBO (bilag) 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
9. Meddelelser 

a. Folkemødet 2019 på Bornholm (bilag) 
b. Ændret tidsplan for ansøgning til lønforbedring (bilag) 
c. Nye ansættelser på fakultetet (Bilag – FOOD) 

10. Eventuelt 
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Fakultetsledelsesmøde 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
Udkast til referatet fra fakultetsledelsesmødet den 1. november blev godkendt dog med en 
rettelse til hver af punkterne: Nyt lønaftalekatalog fra 2019 og Optimeringstiltag i admini-
stration. 
 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
Der er ikke nye punkter på to-do-listen. Opfølgningen omkring KIC-samarbejder forventes 
behandlet på det kommende fakultetsledelsesmøde. 
 
3. Nyt fra medlemmer 
KLI bemærkede, at der er brug for en erfaringsudveksling i fakultetsledelsen omkring en fæl-
les forståelse af det nye lønkatalog. Fakultetsledelsen tilsluttede sig, at der er behov for en 
drøftelsen inden den næste lønforhandling.  
 
NH orienterede om, at Uddannelses- og forskningsministeren netop har besøgt Foulum. For-
målet med ministerens besøg var at få en orientering om centrets forskningsaktiviteter inden 
for jordbrug, fødevarer og grøn energi; bl.a. hvordan udviklingen af grønne teknologier kan 
bidrage til erhvervsmæssig vækst samtidig med opfyldelse af klima- og miljømål.  
 
NDH meddelte, at ST-HR lukkes ned i Foulum og flyttes ind og samles i Århus.  
 
NH fortalte, at flytning af fagområder har betydet, at der i Foulum skal spares husleje og kva-
dratmeter. Der er nedsat en Task Force hvilket har sat gang i mange gode og konstruktive 
drøftelser. NCN bemærkede hertil, at det er utrolig vigtigt, at få den diskussion omkring hvad 
der skal til for at skabe en god arbejdsplads. NCN understregede at det, der skal afvikles skal 
afvikles nu, hvis ST skal opnå en økonomisk gevinst. 
 
NCN pointerede, at Novo Nordisk Fonden har mange opslag rettet mod naturvidenskab og 
teknik, så NCN opfordrede institutlederne til at være opmærksomme. 
 
4. Budget 2019 v. NCN  
PD gennemgik processen omkring Budget 2019. Der pågår fortsat arbejde i forhold til bud-
gettet for 2019, og de endelige tal foreligger derfor ikke endnu. ST har som udgangspunkt en 
god økonomi, men imødeser udfordringer knyttet til mindre indtægter på uddannelsesområ-
det i forbindelse med bevillingsreformen. Pt. pågår en dialog med institutterne vedrørende 
de endelige budgetter for perioden 2019-2022. 
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NCN pointerede, at det er vigtigt at have fokus på fundraising. Her er en stor udfordring, 
da ST har en vigende ansøgningsaktivitet. Der er ingen tvivl om, at hvis ST øger sin ansøg-
ningsaktivitet, så er formodningen, at det giver resultat. Fakultetsledelsen drøftede bl.a. 

 Det er ikke fordi der ikke er fundingmuligheder – det er et spørgsmål om, hvordan 
ST få en større andel af pengene.  

 Søger forskerne de rigtige steder? Bakker ledelsen godt nok op omkring forskerne 
og deres ansøgninger?  

 Virker ST’s fundraising system?  
 Får de der søger EU midler tilstrækkelig hjælp? 

 
Fakultetsledelsen besluttede at der i forhold til fundraising skal udarbejdes mål og hand-
lingsplaner og at det skal drøftes på næste møde.   
 
Der var i fakultetsledelsen enighed omkring, at der skal gøres en fælles indsats i forhold til  
fastholdelse af studerende. Frafald udgør en stor udfordring. 
Et andet fokus er studenterrekruttering. Det nye optagelsessystem må ikke betyde, at ST mi-
ster studerende. Der skal endvidere være opmærksomhed på den øgede konkurrence og der 
skal være meget fokus på øget proportion af kvindelige studenter.  
Hvordan sikres et tilstrækkeligt optag på ST? Studierne skal være vedkommende for den stu-
derende. De studerende skal have en god studietid og de studier ST leverer skal også være 
vedkommende for virksomhederne. 
 
5. Strategi v. NCN (bilag) 
Fakultetsledelsen besluttede, at udskyde strategiopfølgningsmøderne (planlagt til ultimo ja-
nuar-primo februar), således at møderne holdes efter evalueringen af institutterne – dvs. 
medio-ultimo juni.  
Indholdet af møderne skal således både være at drøfte status på: 
1. Hvordan går det i forhold til de nuværende planer 
2. Opfølgning på institutevalueringen – og kan således også bruges som input til det videre 
strategiarbejde på institutterne. 
 
Fakultetsledelsen besluttede endvidere, at der skal arrangeres en fakultetsledelsestur til Am-
sterdam d. 9-10 januar 2019.  
 
Fakultetsledelsen kommenterede skabeloner for selvevalueringsrapport (inkl. bilag med nøg-
letal) og panelrapport. Fakultetsledelsen bemærkede, at skabelonerne er udtryk for flot ar-
bejde og havde enkelte bemærkninger og forslag til rettelser. Det blev besluttet, at skabelo-
nerne tilrettes og herefter sendes til institut- og centerlederne.  
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6. Uddannelsesrapport v. FBO (bilag) 
FBO redegjorde nærmere for den årlige uddannelsesrapport. Omdrejningspunktet i kvali-
tetsarbejdet på fakulteterne er de årlige statusmøder for kvalitetsarbejdet på uddannelser 
samt de 5-årlige uddannelsesevalueringer. Resultaterne af disse opsummeres i en årlig ud-
dannelsesrapport, som har tre overordnede formål: 

1. At sikre opfølgning på fælles problemstillinger vedr. uddannelsernes kvalitet 
2. At bidrage til løbende udvikling af uddannelserne 
3. At danne basis for en vurdering af, om kvalitetsorganisationen og -aktiviteterne er  

            tilstrækkelige 
 
Som et udgangspunkt for den årlige status og uddannelsesevaluering udarbejdes blandt  
andet datapakker med status for de enkelte uddannelsesindikatorer. Indikatorkort indgår  
i rapporten som bilag og giver et billede af blandt andet frafald, studiemiljø og ledighed på  
de enkelte uddannelser. 
 
Rapporten indeholder en handleplan, som beskriver de aktiviteter, der igangsættes på ST 
fremadrettet, indenfor de fem delpolitikker i AU’s kvalitetsarbejde. 
 
FBO fremhævede at rapporten bl.a. viser at fastholdelse, som ST netop har fokus på, er en af 
de store udfordringer. I forhold til frafald er kommunikation afgørende. 
 
Uddannelsesrapporten og indikatorkortet giver et tydeligt billede af hvilke uddannelser  der 
har udfordringer og hvilke der ikke er har. Nogle af kandidatuddannelserne på ST har en ud-
fordring ift. ledighed.  
 
Der er også solstrålehistorier, hvilket Datalogi er et godt eksempel på. 
 
FBO understregede, at det i forhold til Campus 2.0 er utrolig vigtigt at holde fokus. ST skal 
have tidssvarende faciliteter for de studerende. 
 
Efter en drøftelse af udkastet til Uddannelsesrapport konkluderede fakultetsledelsen, at den 
med enkelte konkrete ændringsforslag kunne godkende rapporten. Ændringerne indarbejdes 
i rapporten og en revideret version sendes til medlemmerne af fakultetsledelsen til endelig 
godkendelse. 
 
7. Fastholdelse af studerende v. FBO (bilag) 
FBO orienterede om, at Styregruppen for fastholdelse efter opdrag fra fakultetsledelsen har 
udarbejdet et indsatskatalog, der kan danne ramme om fakultetets arbejde med fastholdelse. 
Kataloget blev udsendt til institutterne før sommerferien 2018.  
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Institutterne har nu indsendt handleplaner for deres fastholdelsesindsats. Omfanget af 
indsatserne varierer i omfang, men generelt er der indmeldt mange aktiviteter. Indmeldin-
gerne har været drøftet i styregruppen for fastholdelse med henblik på at fastlægge de næ-
ste skridt: 

 Dialog med institutterne 
 Et ensartet format for handleplaner, der kan danne grundlag for opfølgningspro-

cessen. Der kommer en skabelon. 
 Fastlægge en proces for opfølgning 

 
Fakultetsledelsen godkendte den foreslåede proces for det videre arbejde med fastholdelse. 
Fakultetsledelsen bemærkede i forlængelse heraf, at der omkring eksamensplanlægning 
skal være fokus på, at hele eksamensperioden bruges. Førsteårs studerende må ikke have 3 
eksamener på en uge. Det kan være overgangen til semesterstrukturen der giver et ”skulb” 
Pt. men der skal være en mere fast eksamensplanlægning. Hellere at hovedparten af de 
studerende går igennem studiet hvor eksamenerne ligger fornuftigt, fremfor at sikre valg-
frihed for de studerende.  
 
Fakultetsledelsen drøftede herefter opfølgning på handleplaner. I forhold til at sikre en  
løbende udvikling af arbejdet med fastholdelse blev følgende muligheder drøftet: 
1) Status på fastholdelsesplaner gøres til en del af kvalitetsprocesserne (status-/evaluerings-
møder). 
2) Prodekanen for uddannelse deltager en gang om året (november/december) i Uddannel-
sesudvalgsmøder, hvor der gøres status på handleplaner for fastholdelse. 
3) Fastholdelsesplaner drøftes i forbindelse med årlige strategiopfølgningsmøder med insti-
tutterne 
 
Det blev besluttet, at Styregruppen drøfter opfølgnings muligheder. 
 
8. Aftagerpanelser v. FBO (bilag) 
Punktet blev udskudt. 
 
9. Meddelelser 

a. Folkemødet 2019 på Bornholm (bilag) 
b. Ændret tidsplan for ansøgning til lønforbedring (bilag) 
c. Nye ansættelser på fakultetet (bilag – FOOD) 

Ingen bemærkninger. 
 
10. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 


