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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), Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Willi-
ams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Kurt Jensen (KJ), Trolle Linderoth, Jes Mad-
sen (JESM), Finn Borchsenius (FB), Lars H. Andersen (LHA), Søren Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen 
(KNI), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Birgit Schiøtt (BS) og Jacob Schach Møller (JSM) 
 
 
DAGSORDEN 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 

a. ReAp-barometer v. SRK (bilag) 
4. Opsamling på strategiopfølgningsmøder  
5. Status ift. ingeniør- og digitaliseringssatsningerne (bilag) 
6.    Opfølgning på AU’s udviklingskontrakt og universitetsledelsens strategi opfølgning (bi-

lag) 
7. Opdatering af hjemmeside om myndighedsbetjening v. KNI (bilag) 
8. Oprettelse af internt kursus i forskningsbaseret myndighedsbetjening v. KNI (bilag)  
9. Opfølgning på de tematiske centre (bilag) 

a. FAQ (Bilag) 
b. Årlig afrapportering (bilag) 

10.    Status Young Talent Grants v. SRK (bilag) 
11.    EDU-it v. FBO (bilag) 
12.    Frafald v. FBO 
13.    Status på ST AMO 2018-2021 (bilag) 
14.   Meddelelser 
        a.  Open Access Indikator status for AU, februar 2018 (bilag) 
        b.  Forskningsbarometeret (bilag) 
        c.  ESS fyrtårnsmiljøer (bilag) 
15.   Eventuelt 
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NCN bød velkommen til Trolle Linderoth (TL) som er tiltrådt som centerleder for iNANO 
med virkning fra 1. februar 2018. Trolle har været tilknyttet centeret siden dets start for  
mere end 15 år siden, og har været med til at opbygge den interdisciplinære nanoscience 
uddannelse på AU. TL har været uddannelsesansvarlig på iNANO siden 2006 og blev  
vicecenterleder i 2016.  
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
NCN pointerede, at der er eftersendt en del materiale få dage før mødet. Generelt tilsigtes 
det, at alt bilagsmateriale kommer ud en uge før, så der er mulighed for den fornødne for-
beredelse.  
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 1. februar 2018 blev godkendt.  
Dagsordenen blev godkendt. NCN bemærkede, at der til meddelelsespunktet er udsendt 
meget materiale, men det er som alternativ til, at institut og centerlederne i stedet får 
mange mails løbende. 
 
2. Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 
Der er pt. ingen punkter på to-do listen.   
 
3. Nyt fra medlemmer 
Erhvervsforsker: SRK orienterede om en ny pjece: Erhvervsforsker som også kommer i en 
engelsk udgave. Pjecen skal medvirke til, at AU får flere erhvervs ph.d. ST har fordoblet sit 
optag af erhvervs ph.d. og får flere og flere ph.d. i grænsefladen mellem universitet og indu-
stri.  
 
Konkurrenceudsættelse: KNI pointerede ift. konkurrenceudsættelsen at det forventes, at 
der til maj kommer en masterplan for hvilke emner der bliver sat i udbud og hvornår. Den 
bedste forberedelse forskerne kan gøre p., er at sørge for at deres CV er opdateret. 
 
ReAp-barometeret: SRK kommenterede ReAp-barometer der var udsendt som bilag. 
Hjemtaget i 2017 er nogenlunde som hjemtaget var i 2016. Der er i 2017 en større andel af 
EU midler sammenholdt med tidligere år. Forskerne gør en stor indsats ift. fundraising og 
det giver bonus, men der er forsat plads på forbedring.  
 
NCN tilføjede, at Institut- og centerlederne bør bruge tallene i ReAp-barometeret til at få in-
spiration fra hinanden og udtrykte ros til forskerne og ledelsen for at det lykkedes at holde 
fundraisings niveauet i 2017. 
 
Regnskab 2017: NCN orienterede om, at ST nu har det første overblik over resultatet for 
regnskab 2017, som vil blive behandlet på næste fakultetsledelsesmøde, når tallene er ende-
lige.  
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Aktindsigtssager: NCN redegjorde nærmere for, at ST løbende har mange aktindsigtssa-
ger, og at der pt. er flere end sædvanligt. Sagerne er ressourcekrævende at håndterer og in-
volverer ST’s jurister og det er også nødvendigt at inddrage forskerne i et vist omfang.  
 
ST-alumnenetværk: SRK fortalte, at der i forhold til alumnesatsningen nu er godt 3.000 
alumner som har meldt sig til ST alumne netværket, hvilket er rigtig godt og et meget til-
fredsstillende resultat. 

 
Presse omtale: NCN orienterede om den seneste tids omtale i pressen på myndigheds-
rådgivningsområdet. Rektor har meddelt, at Aarhus Universitet vil nu foretage en undersø-
gelse af det politisk pres på forskerne for at få en overblik over problemets omfang. 
 
Det Danske Fyrtårnskatalog: NCN orienterede om, at NUFI har indkaldt forslag til et 
ESS fyrtårnsmiljø som resultat af en forskningsreserve bevilling på 30 M foranlediget af en 
samlet opfordring fra AU-KU-DTU. Ift. ESS er der peget på 6-7 fyrtårne, hvoraf AU, DTU 
og KU hver har 2 med generelt opbakning fra alle universiteter. NCN bemærkede, at insti-
tutlederne skal være opmærksomme på substantielle medfinansieringskrav ift. opbygning 
af videnskabelige miljøer omkring fyrtårnene. Dette gælder også de fyrtårnsmiljøer der huses 
af de andre universiteter. Disse investeringer i forskningsmiljøer vil foregå på institut/center-
niveau. For at sikre et overblik for institutlederne er der under meddelelsespunktet udsendt 
det Danske Fyrtårns katalog. 
 
Persondataforordning. Den nye persondataforordning træder i kraft den 25. maj 2018. 
På sidste fakultetsledelsesmøde orienterede Birgit Roesen om status på AU. Der er håndte-
ring af data ift. det rent administrative og der er håndtering af data som er personhenførbar i 
forskningen. Hvad enten det er administrative eller forskningsdata er det universitetsdirek-
tøren på AU der er den ansvarlige. Der kommer informationsmateriale ud til alle forskere 
mv. Endvidere vil der på det næste fakultetsledelsesmøde blive orienteret om status på de in-
terne processer på ST. 
 
Overenskomst 2018. Flere af institutlederne har udtrykt bekymring for den mulige fore-
stående storkonflikt. En konflikt kan berøre ST, hvilket vil være specielt alvorligt, der hvor 
der er dyr. NCN understregede, at dekanatet følger udviklingen og er opmærksomme på situ-
ationen og hvad det kan betyde for ST. 
 
4. Opsamling på strategiopfølgningsmøder  
ST har netop gennemført årets strategiopfølgningsmøder. NCN pointerede, at dekanatet og 
han har været meget glade for møderne både ift. institutternes/centrenes afrapporteringer, 
resultater, ideer og visioner, men også det forhold at have en dialog med de meget engage-
rede ledelsesteam fra institutterne/centrene.  
 
Dekanatet valgte i år at supplere møderne med KPI’er og ledelsesinformation og havde stor 
fokus på handleplanerne. Det virkede godt, om end data materiale og format er noget der kan 
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gøres mere professionelt. I år blev møderne holdt i Ny Munkegade, næste år er det planen, 
at møderne skal holdes på institutterne/centrene. Der er efter møderne udsendt referater 
til hvert institut/center med fokuspunkter for det enkelte institut/center. 
 
NCN opsummerede følgende generelle tendenser fra strategiopfølgningsmøderne: 

 Fokus på klare/transparente karriereforløb for talenter og systematisk sikring af 
ny talentmasse – 

 Mere samarbejde ml. ST’s tre styrkeområder  
 Øget fokus på karriere grants  
 Fokus på funding til alle medarbejdere  
 Fortsat fokus på frafald 
 Opmærksom på forskellige bygnings- og infrastrukturbehov 
 Rekruttering i områdepakker (eks. kemi og biologi), samt fokus på dem der ikke 

kommer ind på eks. Medicin 
 Fokus på korrekt og rettidig registrering af publikationer 
 Undersøgelse af beskæftigelsesprocenter gennem særkørsel hos DST 

 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger til møderne: 

 Godt at der ikke var så stor fokus på KPI på møderne. Der var fokus å den kvalitative 
dialog og det er godt. Dialogen skal holdes på den kvalitative del. 

 Det fungerer godt at institutlederne/centerlederne har deres ledergruppen med. Det 
er vigtigt, at ledergruppen er med i dialogen og har en relation til dekanatat. 

 Der skal være plads til at det er forskelligt hvem institut- og centerlederne vil havde 
med til møderne. Det må ikke være en fastlåst model for hvem der skal deltage 

 Når der laves strategiplan og målbare parametre, så giver det mening at der bliver 
fulgt op på det. 

 
Konklusion: Der er enighed om, at møderne holdes igen næste år med samme form og ind-
hold.  
 
5. Status ift. ingeniør- og digitaliseringssatsningerne (bilag) 
ST har igangsat to rigtig store satsninger: Engineering 2025 og Digitaliseringssatsningen. 
De to satsninger betyder, at ST næsten får fordoblet mængden af studenter fra ca. 7.000 til 
godt og vel 10.000 over de næste år. Dette er en forpligtelse og et stort arbejde, men også 
samtidig en fantastisk mulighed for ST. 
 
Satsningerne betyder, at ST skal leverer på en række parametre. De to store satsninger affø-
der store opgaver. Det gælder ift. eksempelvis etablering af nye uddannelser, øget optag, an-
sættelser af VIP og øget bygningsmasse. NCN pegede på, at der er et ingeniørboard og et digi-
taliseringsboard for at sikre, at ST levere på de ting vi skal omkring ansættelser, dimittender 
og nye optagne. Inspiration fra andre end dem der er i boardet er dog meget velkomne. 
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Fakultetsledelsen bemærkede: 
 Satsningerne er en kæmpe mulighed for hele fakultetet.  
 ST har forpligtet sig til at uddanne mange nye studerende. Der kommer mange in-

ternationale studerende ind og det giver mulighed for samarbejde. Alle enheder på 
ST skal hjælpe hinanden med at sikre, at de internationale studerende bliver i DK 
også efter de er blevet kandidater. 

 Sommeroptaget til sommer 2018 bliver interessant at følge. Det er vigtigt, at vi 
ikke tager studerende fra de andre science uddannelser. Det skal være nye stude-
rende andre steder fra der skal rekrutteres.  

 ENG har ansat 20 VIP, hvoraf de fleste er udlændinge. ENG skal have præsenteret 
de ny ansatte forskere for de andre institutter og centre for der er masser af samar-
bejdsmuligheder i det. => Overvej at lave bilaterale møder, hvor institutterne brin-
ger nye og erfarne ansatte sammen.  

 Hvordan udnytter vi synergi indenfor ST og på tværs af AU. Det er et ledelsesan-
svar at stimulere et akademisk miljø – her er det et ledelsesansvar 

 Institutterne skal holde hinanden orienteret om ny ansættelser => Send et link om 
ny ansættelser til CS 

 
6.    Opfølgning på AU’s udviklingskontrakt og universitetsledelsens strategi op-

følgning (bilag) 
I universitetsledelsens strategiopfølgning indgår i alt 25 indikatorer, hvoraf 16 indikatorer er 
indeholdt i den nuværende udviklingskontrakt. Dvs. der er 9 indikatorer som ikke er i udvik-
lingskontrakten. Indikatorerne kan ændre sig, når den nye rammekontrakt kommer.  NCN 
understregede, at fakultetsledelsen har et fælles ansvar for, at ST følger op på disse KPI’er. 
 
NCN fremhævede særligt følgende indikatorer til drøftelse: 
-indikator 1-3, forskningsproduktion og impact 
Forskningsproduktion og impact er vigtig. Tallene viser, at det ikke helt går den rigtige vej  
for AU samlet. ST henter mange eksterne bevillinger, men det ser ikke ud til at det (endnu)  
har virkning på forskningsimpact. De strategiske tiltag med etablering af de tematiske  
centre og fokus på at rekruttere de mest kvalificerede forskere er centrale skridt i at  
øge impact.  

 
Fakultetsledelsen drøftede, om ST får publiceret nok og om ST får publiceret de rigtige 
 steder. Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Det er helt afgørende, at det bliver italesat. D et har flere institutter gode erfaringer 
med bl.a. BIOS. 

 På CS er hver forskningsgruppe blevet bedt om at nævne de vigtigste publikations-
steder for gruppen. Der bliver der talt om det på MUS.  

 På MBG er der fokus på at tale med de Ph.d. studerende omkring, at det er vigtigere, 
at den studerende får en publikation ud med high impact, fremfor 3 artikler i andre 
tidsskrifter. 
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 Tag det med i MUS med de unge og sæt fokus på vigtigheden af, både at den an-
satte publicere og hvor det er godt at publicere. 

 
-indikator 18, antal studerende som følger talentspor 
Vi har ikke nået målet om 140 studerende på talentspor i 2017, selvom vi har en fremgang 
fra 64 i 2016 til 83 i 2017.  Der er pt. talentspor på følgende uddannelser: 
Fysik, Nanoscience, Kemi, Matematik, Matematik-økonomi og Datalogi 
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Konceptet med talentspor er ikke uproblematisk. Der er mange som går ind på ta-
lentsporet som ikke mener det er godt – de bliver ikke stimuleret. Man kan presse 
de unge så meget, så det til sidst hænger dem ud af halsen. Der er mange af de stu-
derende ved siden af sporet som klare sig fantastisk. 

 Det er ikke klart, hvad de får ud af det? Whats in it for me?  
 På Fysisk får de studerende på talentsporet kontakt til en forskergruppe. 
 Er det en reel præmis at der er studerende som ikke bliver udfordret nok i hverda-

gen – er det korrekt? Det er et relevant spørgsmål. 
 Man skal have et snit på 10 for at blive optaget på talensporet, så det er meget få stu-

derende der lever op til det krav. Og dem der kan, de har ikke alle lyst – de har gang i 
mange andre ting i deres liv. De har ikke blikket rettet mod ph.d. på dette stadie af 
deres liv. Målet med de 30 ECTS er svært at leve op til. 

 De studerende skal have mulighed for at tage en anden type af kurser som er mere 
målrettede mod fx forskning, business. 

 Eksternt er der mange der gerne vil høre om vores talenter. Kan man sige, at de får 
bedre karriereveje på AU, hvis de har fulgt talentsporet? 

 Undersøg hvordan de unge tænker og gør det ved at spørge dem. 
 

-indikator 24, det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler med det omgivende samfund 
Der ses et fald i det økonomiske omfang af myndighedsbetjeningen. Beløbet omfatter både  
rammekontrakten og tillægskontrakter. Mht.  MFVM rammeaftale-bevilling, så ser vi et fald, 
 idet bevillingen for 2016 var 392,6 mio. kr, i 2017 var den 383,6 mio. kr, og i 2018 falder  
den yderligere til 381,2 mio. kr.  Beløbet for tillægskontraker ser pt ud til ikke at være  
faldet. Korrekte tal for det økonomiske omfang af samarbejdsaftaler udestår. 

 
Fakultetsledelsen bemærkede, at der ikke er tale om nogen stor reduktion så det er ikke alar-
merede, men understregede, at tallene ikke ser rigtige ud. 
 
7. Opdatering af hjemmeside om myndighedsbetjening v. KNI (bilag) 
KNI orienterede om, at der på myndighedsområdet kommer mange henvendelser, 
Spørgsmål og påstande. Svarene og alle artikler skal samles et sted af hensyn til både  
medarbejderne og ledelsen, så alle kan se, hvad DCE/DCA/ST har gjort. 
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Fakultetsledelsen udtrykte stor opbakning til hjemmesiden, da det vil give medarbejderne 
det fornødne overblik. Det skal sikres at hjemmesiden kommer frem uanset om man bru-
ger ordet ”myndighedsrådgivning” eller ”myndighedsbetjening”. 
 
8. Oprettelse af internt kursus i forskningsbaseret myndighedsbetjening v. 

KNI (bilag) 
KNI redegjorde for, at der som en del af den kvalitetssikring der skal laves indenfor  
myndighedsbetjening skal der etableres et kursus. ST skal kunne dokumenter at vi har et  
sådant kursus. Målet er, at kurset kan udbydes i efteråret 2018. Det skal være ECTS  
givende – 3 ECTS point. Kurset skal være et tilbud til de nuværende ansætte som arbejder  
med rådgivning og være obligatorisk for ny ansatte. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig etablering af et kursus som beskrevet med flg. præciserin-

ger: 
 det skal være helt skarpt hvem kurset er et tilbud for og hvem det er obligatorisk 

for. Der skal arbejdes med formuleringen ift. målgruppen 
 Undervisningssproget skal overvejes 
 Der bør laves et brush-up kursus for de erfarne forskere som er kortere og som bør 

være obligatorisk. ESK går med i arbejdsgruppen. 
 
9. Opfølgning på de tematiske centre (bilag) 
NCN pegede på, at ST har eksponeret de tematiske centre som en katalysatorer for bedre 
fundraising og et område hvor AU giver topforskning og løser samfundets udfordringer. 
 
Det er forpligtende ift. ledelsen på ST som skal sikre, at centrene udvikler sig og at de har de 
rammer de har brug for, i forhold til at kunne udvikle sig og at denne udvikling kan ske hur-
tigt. Hvis ikke centrene rykker hurtigt kan de ikke udnytte potentialet. Der påhviler centerle-
derne har et stort ansvar og mange opgaver i den forbindelse.  
 
Fakultetsledelsen bemærkede, at det er vigtigt at institut- og centerlederne hjælper og ar-
bejde sammen med centerlederne – det kan gøres på mange måder fx omkring fundraising.  
 
NCN slog fast at det er vigtigt at være opmærksom på, at en professor bevilling ikke kan bru-
ges til andet end en professor ansættelse, og GSST bevilling kan ikke bruges til andet end 
ph.d. midler. Det betyder, at ansættes professoren ikke, så falder pengene tilbage til fakulte-
tet. Derfor er det helt afgørende, at centrene skal i gang med at ansætte. Fakultetet giver cen-
trene en unik mulighed for at blive stærke der hvor de ikke er stærke nok i dag. Et professo-
rat skal sikre, at ST gør noget nyt og ikke bruges til at cementere, det vi kan i forvejen. 
 

a. FAQ (Bilag)  
Der var som bilag udsendt ”Ofte stillede spørgsmål”, med et forslag til svar.  
Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger og tilsluttede sig dokumentet. 
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b. Årlig afrapportering (bilag) 
NCN pointerede at det skal sikres at de tematiske centrede håndteres seriøst og professio-
nelt. Der er derfor iværksat: 
 1) en årlig afrapportering og  
2) et årligt møde med bestyrelse (dekan + stakeholder institut/centerlederne mødes med 
leder og/eller ledelse af centret). 

 
Før bestyrelsesmødet skal der være et fyldestgørende skriftligt materiale så det kan 
vurderes om centret har fremdrift. Dette materiale skal være ensartet og have en form som 
giver fakultetsledelsen mulighed for at sammenligne centrene og få et overbliv over hvad 
der virker og hvad der ikke virker samt hjælpe centrene til at blive en succes. 
 
Som bilagsmateriale var udsendt: 

1) skabelon for dagsorden 
2) skabelon for afrapporterings rapport 
3) skemaer til udfyldelse 

 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig skabelonerne og var enige i, at det er afgørende, at de temaa-
tiske centre afrapporterer ens.   
 
10.   Status Young Talent Grants v. SRK (bilag) 
SRK bemærkede, at ST vil være fakultet i udvikling og at han derfor har sat fokus på at un-
dersøge, hvordan de ansatte VIP som høre under kategorien ”unge talenter” klare sig i for-
hold til at få bevillinger.  
 
SRK gennemgik udviklingen for denne målgruppe ift. talentgrants som Mari currie, Villum 
Young Investegator, Lundbeck og ERC starting grants. For alle talentsgrants er der en fuld-
stændig entydig tendens. Tallenes udvikling viser, at tendensen er, at de unge talenter ST an-
sætter ikke klare sig ret godt. Det er en udvikling ST skal sørge for at få vendt. Det svarer til 
at en fodboldklub har to spillere der spiller på veteranholdet og ingen på ungdomsholdet. 
 
SRK pointerede, at det derfor er helt afgørende, at lederne sørger for, at give de unge talen 
Ter en opmærksomhed ift. at søge disse grants. Som situationen er i dag, søger ST unge ta-
lenter for lidt. ST’s hitrater er ikke dårligere end KU’s og DTU’s, men der bliver søgt for lidt. 
 
SRK pegede på følgende opmærksomhedspunkter som kan være med til at vende denne ud-
vikling: Hvad skal vi gøre?  

 Lederne skal følge med i om deres unge talenter søger 
 Mari Currie – den proces der er sat i gang på ST virker. Så der er noget at gøre. 
 Forskerne skal ikke ansætte deres egne ph.d. som post docs. ST kan sagtens få post 

docs udefra, og det skal ST målrettet gå efter. Rekrutter post docs udefra og lad være 
med at rekruttere indefra (egne ph.d.)  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Dagsorden 
 
Charlotte Sand 
 
Dato: februar 2018 

 

Side 9/10 

 Når institutterne rekruttere og indstiller kandidater til ansættelse, så skal indgå i 
vurderingen, at det talent ST ansætter er konkurrence dygtig og kan vinde talent 
grants. 

 
NCN bemærkede, at ST har sat en god proces i gang ift. rekruttering, men det er bekym-
rende, at ST ikke scorer godt ift. talent grants. NCN understregede, at det er helt afgørende, 
at hver gang ST ansætter eller promoverer en kandidat stiller os selv det spørgsmål: Kan 
den kandidat vi ansætter eller promoverer score et talent grant på det niveau, som de er på 
(starting, consolidator, advanced). Ikke mindst starting grants er vigtigt for de unge talen-
ter, da godt begyndt er godt fuldendt.  
 
SRK tilføjede, at konkurrencen er blevet hård: Der er langt mere fokus på projekterne. Det 
er ikke gjort med et fint CV alene. Et godt CV så er man kun halvvejs i dag, de unge talenter 
skal også kunne skrive gode projekter, for at de kan vinde. 
 
11.  EDU-it v. FBO (bilag) 
Den store EDU it satsning som AU har vedtaget skal nu udfoldes.  
Fakultetsledelsen har i november drøftet et foreløbigt forslag til en handleplan for Edu IT (2. 
november 2017), og prorektor Berit Eika har også givet en præsentation af EDU-IT-satsnin-
gen for fakultetsledelsen (23. november 2017). Der er siden arbejdet videre med handlepla-
nen for de kommende 5 år, og der er udarbejdet et budget for ST. Det er ambitionen på ST, at 
omlægge 400 kursuselementer fordelt på ca. 200 kurser til "blended learning" indenfor de 
næste 5 år. Hertil kræves et budget på ca. 1 mio. kr. pr. år. 
 
På stort set alle kurser på ST bruges blackboard fortrinsvis til distribuering af materiale. Men  
blackboard skal bruges til noget mere. Formålet med EDU it er at øge kvaliteten af  
uddannelsen og skabe mere læring. Der skal derfor ske udvikling af blackboard i løbet af de  
kommende år.  
 
Fakultetsledelsen havde følgende overordnede bemærkninger: 

 Der skal være en bedre balance mellem konsulenter og studentermedhjælpere (der 
er brug for massiv studentermedhjælp) 

 Det skal være muligt at få it-hjælp også uden for normal arbejdstid 
 Både studerende og VIP skal kunne få den nødvendige it support 

 
12.  Frafald v. FBO 
FBO pointerede, at statistisk materiale viser, at hvis man sammenligner frafald på henholds-
vis KU og AU er konklusionen klart, at AU har et større frafald end KU. Hvis KU kan mindste 
frafaldet er det også muligt for AU ar gøre det ved at iværksætte en målrettet indsats, og det 
vil have stor økonomisk betydning for ST.  
 
 
 



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Dagsorden 
 
Charlotte Sand 
 
Dato: februar 2018 

 

Side 10/10 

13.  Status på ST AMO 2018-2021 (bilag) 
Som beskrevet i sagsfremstillingen er alle nye arbejdsmiljø- grupper og LAMU’er er på 
plads på ST.  
To af arbejdsmiljøgrupperne (en på hver af GEO og MBG) har dog ikke en AMR - men 
begge steder tager lederen ansvaret for, at medarbejdernes arbejdsmiljøforhold bliver vare-
taget.  Ikke alle institutledere er formand for LAMU i deres institut. NCN nævnte, at der på 
seneste FAMU møde blev udtrykt bekymring for den situation.  
NCN opfordrede de institutter hvor institutleder ikke er leder til at blive leder for LAMU, 
da det sender et tydeligt signal om, at ledelsen både tager arbejdsmiljø seriøst og påtager 
sig et ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø på instituttet. 
 
Det er aftalt, at psykisk og fysisk APV køres som én samlet APV i 2019. Processerne er der-
for ændret. Det er også aftalt, at der skal lægges mere vægt på lokal dialog mellem ledere og 
medarbejdere. I forbindelse med disse forenklinger har nogle medlemmer af FAMU ud-
trykt bekymring for om samarbejdet omkring rapportlæsninger, handlingsplaner mm. kan 
fungere mellem LSU og LAMU uden en følgegruppe. Det er naturligvis noget fakultetsle-
delsen skal være opmærksom på, når der skal følges op på resultaterne af den næste APV 
undersøgelse. 
 
14.  Meddelelser 

a.  Open Access Indikator status for AU, februar 2018 (bilag) 
Bilag udsendt.Fakultetsledelsen besluttede, at der skal være en erfaringsudveksling om 
kring open access på et senere fakultetsledelsesmøde. 

a. Forskningsbarometret 
Bilag udsendt. NCN pointerede, at Forskningsbarometeret giver et godt overblik over den  
politiske situation, hvor meget der investeres og hvor. Det giver nogle opmærksomheds 
punkter ift. hvor AU står nationalt.  

b. ESS fyrtårnsmiljøer  
Bilag udsendt. Kommenteret under punktet: ”Nyt for medlemmerne” 
 
15.  Eventuelt 
Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe som skal se på publikationer og inddatering i 
PURE. Gruppen består af: Erik Østergaard Jensen, Carsten Suhr Jacobsen, Birgit Langvad 
Sørensen, Marianne Fejerskov Løyche og Gitte Gjøde. 


