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Bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 6 
 
 
 
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 (CSJ), Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen 
(HBC), Trolle Linderoth (TL), Kurt Jensen (KJ), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Rud 
Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard 
Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
 
 

 
 
DAGSORDEN*1 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  
2. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
4. Opsamling på seminar d. 12. april (bilag) 
5.  Teknologipagt/forenklingsdagsorden (bilag) 
      a. Oplæg  v. TST 
      b. Oplæg v. NCN  
6. Drøftelse af: 
    a. Program for Advisory Board (bilag) 
    b. Program for Folkemødet 2018 (bilag) 
7. ERC  AdG v. SRK 
8. Nyt optagelsessystem v.  FBO 
9. Persondataforordning v. SRK 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
10. Meddelelser 
     a. Digital eksamen (bilag)       
11. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 12. april 2018 blev godkendt. NCN bemær-
kede, at opfølgning på Ledelsesseminaret d. 12. april 2018, behandles som et særskilt 
punkt. 
 
2. To-do listen (bilag) 
Ingen bemærkninger til to-do listen. 
 
3. Nyt fra medlemmer 
TST orienterede om, at der lige nu sker meget på robotområdet og at det særligt er  
SDU aktiviteterne samler sig omkring. Robotområdet er et vækstområde og der er er  
mange virksomheder som gerne vil være med i forbindelse med forskningsprojekter mv.  
TST pointerede, at AU-ST bør have en profil på nogle af teknologiområderne, og at det er  
vigtigt at have fokus på gode ideer. 
 
NDH gjorde opmærksom på, at der vil være ventetid på behandling af ”normale sager” i   
ST-HR, da afdelingen er meget presset bl.a. pga. konfliktvarsel og den nye persondatafor- 
ordning. NDH opfordrede til, at man kommer med opgaverne i god tid og gerne inden en sag  
bliver kompliceret. ST-IT er også udfordret og er derfor nød til at fokusere på kerneydelser. 
 
NCN roste institut- og centerlederne i forhold til styring af økonomien på institutterne og  
centrene. De fleste institutter- og centre på ST har en robust økonomi med stor fokus på  
balance imellem udgifter og indtægter, herunder fokus på ekstern funding, fokus på  
uddannelsesindtægter og fokus på omkostninger, specielt på husleje. Institutterne har  
med andre ord en fornuftig økonomi og har fokus på de rigtige ting. Det blev på denne  
baggrund besluttet, at der alene skal afholdes ØR1 møder for de institutter og centre som  
mener, at de har behov for et møde.  
 
NCN orienterede om at der i universitetsledelsen arbejdes med ideer om lederudviklingsfor-
løb på AU. Fakultetsledelsen bemærkede at ledelsesforløb for nye ledere er godt og bl.a. giver 
mulighed for a etablere netværk. Ift. teamledelsen var der i fakultetsledelsen enighed om, at 
der alene skal være et ledelsesforløb når der er behov for det og når det passer ind i en be-
stemt kontekst. Fakultetsledelsen pointerede at der er behov for forløb med fokus på strate-
gisk ledelse. Det blev besluttet, at fakultetsledelsen på ST eventuelt på det sidste møde inden 
sommerferien får et oplæg ved en ekstern oplægsholder omkring strategisk ledelse. 
 
NCN nævnte, at fakultetsledelsen har gode erfaringer med studieture som har bidraget med 
væsentlige input til viden omkring bl.a. strategi og myndighedsbetjening. Det blev besluttet 
at der på et kommende fakultetsledelsesmøde skal være en drøftelse af studietur for fakul-
tetsledelsen. NCN opfordrede til at eventuelle forslag og ideer sendes til NCN per mail.  
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Fakultetsledelsen besluttede at opfordre AU Regnskab (Arne Skov) til at undersøge mulig 
heden for at den økonomiske grænse for afskrivninger som i dag er kr. 100.000 hæves til  
kr. 300.000. Beløbsgrænsen er fastsat af AU og fremgår af AU regn-skabsinstruks. 
 
NCN gjorde opmærksom på ST’s sommerfest som afvikles d. 24. aug. 2018 og hvor der er 
tilmelding nu. Sidste år deltog godt 1200 medarbejdere. Arrangementet var en stor succes 
og målet er derfor at samle endnu flere medarbejdere til festen i år. 
 
4. Opsamling på seminar d. 12. april 
NCN pointerede, at seminaret d. 12. april var konstruktivt. Det fungerede godt med en  
blanding af inspiration/oplæg udefra og så de efterfølgende interne drøftelser.  
Dekanatet har efterfølgende samlet op på de mange kommentarer og forslag som blev 
fremført på mødet og har udarbejdet forslag til, hvad fakultetsledelsen skal arbejde videre 
med på de to områder: Talent og Frafald (udsendt som bilag).  
 
Talent: 
JESM havde følgende supplerende bemærkninger til talentområdet: 
Junior- vip: Skal have årlige møder med institutleder samt evt. flere med fokus på den ansat-
tes karriere. Institutlederne skal sikre, at der er aktiviteter der sikre mentoring/coaching. 
JESM foreslog at der laves et inspirationskatalog over tiltag. Institutlederne får en mail med 
besked om at lave en kort beskrivelse af aktiviteter. 
 
Ph.d.: Dekanatet overvejer indførelse af krav om udenlandsophold ved GSST medfinansie-
ring. Det kigger dekanatet videre på og kommer med et konkret forslag på et senere møde.  
Fakultetsledelsen bemærkede hertil: 

 Projekter skal køre i forlængelse af det de ellers laver – de ph.d. studerende skal ikke 
presses yderligere. 

 Enighed om, at det skal ikke gælde bagudrettet  
 Er det overordnet en god ide at ph.d. kommer ud som led i deres ph.d. forløb eller er 

det ikke?  Det er det spørgsmål der skal afklares  
 Udenlandsophold skaber mulighed for brobygning. 
  I dag er det 2/3 af de ph.d. studerende der kommer ud. Det har hjulpet, at der gives 

tilskud til udenlandsophold fra AUFF midler. 
 Alle internationaliseringstiltag bør være i fokus 
 Hovedsigtet er et miljøskifte 
 Hvem har ansvaret hvis en ph.d. studerende ikke kan komme ud fx pga. barsel 

 
Tidsbegrænset adjunkt/forsker: JESM understregede, at forventningsafstemning er helt 
Afgørende, da langt fra alle der ansættes i tidsbegrænsede adjunkt- og forskerstillinger  
vil kunne fastansættes på AU.  
 
Tenure track adjunkt/forsker:JESM pointerede, at der bl.a. skal arbejdes med ”indgangen” –  
kan vi gøre kravene tydeligere? (ABC kriterierne) 
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Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Det kunne være fornuftigt at åben for at en tenure track kan indplaceres 1 eller 2 år 
inde i forløbet. En kandidat kan være vel gammel til at skulle følge et 6 årigt forløb. 
Der skal være mulighed for at få ”merit” for et par år. 

 Hvis ST er skarp på hvad kandidaten skal opnå i tenure perioden kan det håndte-
res. 

  Ikke alle skal ind i tenure forløb (det binder/forpligter institutlederne). 
 
I forhold til talent foreslår dekanatet nedsat en arbejdsgruppe til at udarbejde forslag til 
implementering af konklusionerne vedr. tenure track-stillingerne bestående af: 

• Prodekan for talentudvikling 
• 2-3 institutledere 
• En repræsentant fra HR 

En medarbejder fra dekansekretariatet. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget og var enig i, hvad det er for emner der skal arbej-
des videre med. Fakultetsledelsen besluttede, at arbejdsgruppen består af: JESM, EØJ, TST, 
CSJ og PH. Arbejdsgruppen skal udarbejde oplæg til behandling i fakultetsledelsen.  
 
Fastholdelse: 
FBO havde følgende supplerende bemærkninger til fastholdelse. 
God diskussion omkring at lave en samlet ST plan for fastholdelse. Enighed om at KU’ kata 
log er et godt redskab og skal opdateres og modificeres så den passer til ST. Der skal ting ind  
men der skal også ting ud – der skal prioriteres.  
Forslag til tiltag udover listen fra KU: 
Studiestartprøve skal prøves endnu mere aktivt end i dag og det skal også tænke ind hvordan 
vores egen intro fungerer. 
Early Warning skal tænkes ind i forbindelse med planerne om edu it.  
Studiemiljø og brug af studenterforeninger skal indtænkes 
Fokus på struktureret hverdag og det at læse på universitetet 
Brobygning mellem underviserne på gymnasiet og universitetet 
Træning i mundtlig præsentation og eksamen 
Det skal overvejes om ekstra investeringer kan betale sig. Indtægten fra øget fastholdelse kan 
hurtigt tjene en investering ind. 
 
Fakultetsledelsen bemærkede hertil: 

 Overvej specialtilbud og hjælp til dem der skal til reeksamen. Fx studerende der har 
dumpet til mundtlig eksamen skal tilbydes ekstra træning i mundtlig eksamen. CS 
har haft konkret tilbud, men det er svært at få de studerende til at tage imod det. Un-
dersøg hvad vi kan tilbyde de studerende for at de kan klare sig bedre anden gang. 
Systematisk tilbud til studerende inden de skal til reeksamen. 
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 Mange har eksamensangst – CS har lavet videoer som viser hvad instituttet mener 
er en perfekt eksamens præsentation. Studierådgivningscenteret på ST kan hjælpe 
med eksamensangst, men det kan godt gøres mere klart, hvad man kan gøre og 
hvem man kan tage fat i. Forsøge at fange eksamensangst tidligt – se på hvad gym-
nasierne gør. 
Udbød kursus et par gange om året med eksamenspræsentations teknik og håndte-
ring af eksamensangst hvor de studerende kan møde op uden at skulle tilmelde sig. 
Tilråd førsteårs forelæserne til at tage en snak med studerende med eksamens-
angst 

 Studerende deltager ikke i hinandens eksamener i dag – overvej om der skal arbej-
des med den holdning 

 
I forhold til fastholdelse foreslår dekanatet, at der nedsættes en styregruppe med følgende 
sammensætning: Dekanat (1 person), Institutleder (3 personer), Uddannelsesansvarlige  
(3 personer), Studieadministrationen (3 personer) og Studieledere (2 personer).  
 
Der skal udarbejdes et Kommissorium for styregruppen som bl.a. skal indeholde:  
Styregruppen opgave, afklare hvilke initiativer der er tværgående på fakultetet og hvilke  
der er institutbårne, tids- og procesplan samt plan for monitering og løbende justering af  
handleplaner 
  
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget om nedsættelse af en styregruppe og foreslog 
følgende som medlemmer af styregruppen: 
Finn Borchsenius, Tom Vindbæk Madsen og Maibritt Hjort 
Institutlederrepræsentanter: Søren Bom Nielsen, Jacob Schach Møller og Trolle Linderoth  
Herudover skal der være 3 repræsentanter fra de uddannelsesansvarlige og 3 repræsentanter  
fra Studieadministrationen på ST. 
 
Prodekan FBO udarbejder et konkret forslag til styregruppe og udkast til kommissorium  
som drøftes på Fakultetsledelsesmøde d. 5. juli 2018.  
 
5.  Teknologipagt/forenklingsdagsorden (bilag) 
      a. Oplæg v. TST 
TST orienterede om, at der er alt for få unge der interesserer sig for STEM området. Det er en  
bekymrende udvikling. I Holland har man lavet en teknologipagt – regionen MIDT har sagt  
den vil det sammen som Holland.  

 
Processen er at man har kørt en ”for” analyse gruppe. For gruppen har lavet en rapport som 
er sendt ind til en regionsgruppe som skal beslutte, hvor pengene skal allokeres. 

 
Det er et undervisning- og uddannelsesfokus. Hvordan skal teknologiplan implementeres i  
regionen? Der skal bl.a. laves et STEM sekretariat. ST kan styre input og bør byde aktivt ind.  
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TST henviste til: https://teknologipagten.dk/ 

 
TST understregede, at AU og ST  skal arbejde på at være uafhængige af det politiske system 
for det er et system vi alligevel ikke kan styre. AU kan sætte sig i føre sædet ad andre veje – 
fx via samarbejde med stærke virksomheder og få et fælles partnerskab med dem.  
  

b. Oplæg v. NCN Erhvervsfremme (bilag) 
NCN orienterede om, at Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har fremlagt et forslag  
til et nyt erhvervsfremmesystem som vil medføre store ændringer i erhvervsfremmesyste 
met, såfremt anbefalingerne implementeres.  
 
Kommunernes og regionernes rolle er i høj grad i spil, hvilket er kritisk for ST som i dag  
har et fint samarbejde med regionen.   
      
6. Drøftelse af: 

a. Program for Advisory Board (bilag) 
• Advisory Board holder deres næste møde 16.-17. august 2018 I Den Gamle By. 
• Mødeindhold: 
      1. Generel status for Science and Technology 

              2. Status for fakultetets arbejde med at mindske frafald og styrke fastholdelse samt  
      3. Fire udvalgte SGI’ er: 
          1. International students 
          2. International Consultancy  
          3. International faculty 
          4. International relations – businesses and universities 

 
Fakultetsledelsen roste programmet og havde ikke yderligere bemærkninger. 
 

b. Program for Folkemødet 2018 (bilag) 
ST har to paneldebatter på Folkemødet 2018, vedrørende temaerne vand og fødevarer.  
 
Titel: Vand er guld værd 
Kloden kan løbe tør for rent drikkevand. Vi har viden og teknologiske løsninger.  
Giver det også vækst? 

 
Titel: Vi må ikke jokke i spinaten: Fremtidens fødevarer 
Forskning i bæredygtig fødevareproduktion skal tage mange hensyn – tager vi  
munden for fuld? 
 
Fakultetsledelsen bemærkede at det er gode emner der kan give anledning til diskussion og  
meningsudveksling. 
 

https://teknologipagten.dk/
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7. ERC AdG v. SRK 
FSE analyse viser, at ST ansøgningerne groft sagt kan opdeles i to niveauer. Enten meget 
langt fra thres-hold, eller også meget tæt på threshold. 9 af 13 ansøgninger fra ST faldt fra i 
første runde. Der kan derfor være grund til at styrke det faglige aspekt af ansøgningerne, og 
være endnu mere fokuserede på ”groundbreaking research” og innovation aspektet i an-
søgningerne. Det kalder på endnu mere faglig sparring i ansøgningsprocessen.  

 
Support i forhold til Advanced grant ansøgningerne, er blevet tilbudt feed back sessions 
ved prodekan Søren Rud Keiding. FSE har som altid tilbudt gennemlæsning og støtte til 
formalia.  
 
Der vil for næste runde ERC AdG iværksættes samme proces, som for ERC CoG. Det vil 
sige styrket opmærksomhed og proaktive tiltag fra institutledelsen på potentielle ansøgere, 
sparringsmøder, og tilbud om 1:1 feedback fra prodekan Søren Rud Keiding.  
 
Fakultetsledelsen godkendte proces og tidsplan for ERC AdG 
 
8. Nyt optagelsessystem v.  FBO 
FBO orienterede om, at ST har besluttet at indføre et nyt optagelsessystem, som i første  
omgang er taget i brug ved optag af studerende i kvote 2 på uddannelserne i datalogi,  
it og fysik fra 2018. Den 21 april i år havde ST ca. 144 ansøgere til prøve i matematik og it.  
Det forløb fint og der arbejdes nu på planlægningen af næste års optag hvor alle ST bachelor 
uddannelser skal ind i det nye optagelsessystem for kvote 2 ansøgere. 
 
Der er en udfordring ift. vinteroptaget på ASE. Det betyder at der skal være både en forårs –  
og efterårstest næste år. 
 
FBO arbejder pt. på at få de nødvendige aftaler indgået omkring det nye optagelsessystem. 
Derefter skal alle institutter arbejde med en plan for indhold af eftermiddagsprogrammet og 
her vil de erfaringer som både fysik, computerscience og matematik har gjort sig i år skulle 
deles og bruges. Erfaringer fra Fysik og CS. Det er afgørende at programmet indeholder den 
bedst mulige præsentation af uddannelsen. 

 
FBO redegjorde nærmere for at der pt er overvejelser omkring at skifte sproglig forståelse ud  
med videnskabelig tænkning. Beslutning skal tages inden d. 19. maj 2018, så FBO bad om at  
få tilsendt eventuelle bemærkninger asap. 
 
9. Persondataforordning v. SRK 
SRK gennemgik hvad der er igangsat af initiativer, hvad der kommer af yderligere tiltag og  
hvad mangler i forhold til implementering af reglerne i persondataforordningen. 

 
AU har lavet en hjemmeside med vejledninger og forklaringer omkring hvad reglerne siger.  
Her er der bl.a. også 5 gode råd til hvad man konkret skal gøre for at rydde op i mailboks, 
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netværksdrev, skrivebord på computer, fysisk skrivebord og mobile enheder. 
 
SRK forklarede, at ST har igangsat et initiativ, hvor tingene bliver vendt på hovedet således  
at forstå, at man i stedet for at have reglerne beskrevet ser på de konkrete opgaver  
henholdsvis en forsker og en leder har. 
 
SRK pointerede at der fremadrettet i højere grad skal være fokus på journalisering som 
skal tænkes ind i vores arbejdsform faste rutiner. Sager skal journaliseres og gemmes i 
workzone. SRK fremhævede, at AU har systemunderstøttelse på meget fx både peopleXS, 
LabBook mv.  
Den største udfordring er, det vi har liggende bag ud i tid bl.a. i mailboksen. Her forestår 
der en oprydningsopgave for den enkelte medarbejder.  
 
SRK orienterede om, at da implementeringen af den nye persondataforordning giver an-
ledning til mange spørgsmål i forhold til, hvordan de nye regler skal håndteres i praksis, 
har ST aftalt med AU’s databeskyttelsesrådgiver Michael Lund Kristensen, at han deltager 
på 4 møder fordelt på forskellige lokaliteter på ST. Møderne afvikles i løbet af de kom-
mende uger og er målrettet institut/ - centerleder og institut/-center sekretariatsleder. For-
målet med møderne er, at give mulighed for i en mindre kreds at kunne stille de spørgsmål 
der er relevante for institutterne/centrene. 
 
SRK indskærpede overfor institut- og centerlederne, at de har en opgave i forhold til at bi-
drage til at skabe opmærksomhed omkring emnet og udbrede kendskabet til reglerne for 
medarbejderne. Der skal være fokus på regelsæt, oprydning og de fremadrettede processer. 
Der skal etableres en lokale struktur på instituttet/centeret som understøtter arbejdet. 
Mange medarbejdere bruger i dag e-mail som arkiv det skal ændres – det handler om en kul-
turændring. 
 
Fakultetsledelsen besluttede, at FISU udvalget (fakultetets it-sikkerhedsudvalg) får et nyt og 
bredere kommissorium og udvides til et udvalg med dækkende repræsentation på hele ST. 
FISU udvalget skal se på it-sikkerhed, data management og GDPR.  
e-Science udvalget (HBC-Udvalget) fortsætter med fokus på beregning på supercomputere. 
Fordelen med denne model er, at den følger strukturen på de øvrige fakulteter. 

 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 God ide med en pædagogisk hjemmeside med fokus på opgaver  
 Klar definition af ”personfølsomme oplysninger” og betydningen for den enkelte for-

sker 
 Der er behov for generel standard disclamer til brug for mails  
 Vi mangler en redskabskasse? Hvordan rydder jeg op i e-mails og filer? (hvilke ord 

skal jeg søge på i filer og i mails) Hvad må man have liggende på sin computer efter 
d. 25. maj 2018?  
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10. Meddelelser 
     a. Digital eksamen (bilag)       
Beskrevet i sagsfremstilling. Der var ingen bemærkninger på mødet. 
 
11. Eventuelt 
Der blev spurgt til mulighederne for at ændre start- og sluttidspunktet for fakultetsledel-
sesmøderne, således at de afsluttes tidligere af hensyn til de af mødedeltagere der skal re-
tur til Sjælland. Det blev besluttet, at fakultetsledelsesmedlemmerne fra Sjælland sender 
en mail til MFL med forslag til start- og sluttidspunkt. Herefter undersøger fakultetssekre-
tariatet mulighederne for at flytte møderne fremadrettet. 

 
 
 
 

                
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


