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Erik Østergaard Jensen (EOJ), Thomas S. Toftegaard (TST), Jacob Schach Møller, Klaus Lønne Ingvartsen 
(KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels 
Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Kaj Grønbæk (KG), Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SRK), 
Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lindegaard 
(SKL) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Søren Bom Nielsen (SBN), Ulrik Ingerslev Uggerhøj (UIU), Erik Steen Kristensen (ESK) og Kurt 
Nielsen (KNI). 
Gæster: Karl Anker Jørgensen og Tove Østergaard Le 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
DAGSORDEN 
1. Orientering om AUFF’s virkemidler for 2019, heriblandt AUFF Starting Grants og AUFF 

Flagskibe v. Karl Anker Jørgensen og Tove Østergaard Le  
2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
3. Opfølgning To-do listen (bilag) 
4. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
5. Økonomi  

a. Regnskab 2018 (bilag) 
6. Funding v. SRK 

a. Starting Grants (bilag) 
b. Koordinatorteams 

7. Karriererperspektiver og virksomhedskontakt på ST’s uddannelser v. FBO (bilag) 
8. Status på fremtidig organisering af ST 
9. Status på institutternes evalueringsproces 
10. Arbejdsmiljøstatistik (bilag) 
11. Databeskyttelse 
 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
12. Meddelelser 

a. APV 2019 
13. Eventuelt 
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1. Orientering om AUFF’s virkemidler for 2019, heriblandt AUFF Starting 

Grants og AUFF Flagskibe v. Karl Anker Jørgensen og Tove Østergaard Le  
Karl Anker Jørgensen (KAJ) og Tove Østergaard Le (TØL) orienterede om Aarhus Univer-
sitets Forskningsfond lancering af virkemidler for 2019, heriblandt AUFF Starting Grants 
og AUFF Flagskibe.  
 
Hvad er hensigten med virkemidlerne og hvordan får ST endnu mere ud af fonden og får 
brugt de muligheder, den stiller til rådighed. I særdeleshed det nye virkemiddel AUFF 
Flagskibe.  
 
KAJ orienterede om, at fonden tilbage i 2015 solgte Cheminova, hvilket gav fonden et pro-
venu på 3,2 mia. Fonden etablerer i 2015 nye virkemidler, herunder AUFF Starting Grants 
og uddelte samlet 182,6 mio i 2015.. kr. Efter frasalget af Cheminova har fonden uddelt 
godt over 1o0 mio. kr. om året. 
 
I 2016 købte Fonden det tidligere Århus Kommunehospital med overtagelse i maj 2019. 
FEAS vil i samarbejde med AU udvikle et helt nyt campusområde på 110.000 kvm. 
 
AUFF opprioriterer i 2019 AUFF Starting Grants og AUFF NOVA, samt lancerer AUFF Flag-
skibe. Fonden har en Fondsbestyrelse og et Uddelingsudvalg hvor KAJ er formand. 
 
Fondens forskellige virkemidler er følgende: 
AUFF Starting Grants, AUFF NOVA, AUFF Flagskibe, Aarhus Institute of Advanced Studies  
(AIAS), Publikationsstøtte, Stipendier (scholarstipendier), Ph.d.-kurser, workshops,  
forskergruppemøder og summer camps på Sandbjerg Gods, Forsknings- og skriveophold i  
Møllehuset og Ph.d.-priser 
 
Starting Grants.  
Starting Grants er et virkemiddel der blev sat i søen i 2015 da der var behov for at gøre noget  
ekstra for at tiltrække folk udefra. Med Starting Grants ønsker AUFF at styrke vækstlaget og  
derigennem sikre fremragende forskere gode karrieremuligheder ved Aarhus Universitet.  
 
AUFF Starting Grants kan anvendes til international rekruttering til vækstområder med  
henblik på etablering af nye selvstændige forskningsområder og forskningsgrupper. 
Målgruppen for Starting Grants er nyansatte adjunkter, lektorer – og som noget nyt – nu  
også professorer 

 
Der er afsat 60 mio. kr.  til uddeling i 2019 hvilket er12 mio. kr. mere end sidste år.  
Fordelingen er:  
Adjunkter/Forskere: 2,4 mio. kr. 
Lektorer/Seniorforskere: 4 mio. kr. 
Professorer: 5 mio. kr. 
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Der er to muligheder for at søge Starting Grants. 

- Regulær ansøgningsfrist (15. maj 2019 og 1. okt. 2019) samt  
- Ad hoc ansøgninger. Her kan AUFF give besked ret hurtigt.  

Der er altid mulighed for at ansøge om Starting Grant i forbindelse med aktuelle 
rekrutteringssituationer, hvor et Starting Grant kan være afgørende for om kandi-
daten vælger AU som arbejdssted.  

 
AUFF støtter: 
Løn til ph.d.’er og postdocs 
Driftsomkostninger 
Videnskabelig assistance, hvis det giver mening (studentermedhjælp, videnskabelige  
assistenter, aboranter osv.) 
Kortere gæstebesøg og konferencedeltagelse 
Hvad der ellers er brug for, for at kunne sætte gang i karrieren. Altså andre relevante ting. 
 
AUFF støtter ikke: 
Løn til modtageren af Starting Grant’et 
Frikøb 
Inddækning 
Udrejse på sabbatical 
Afholdelse af konferencer (i hvert fald kun begrænset) 
  
AUFF vurderer hver ansøgning individuelt i forhold til bevillingsbehov. Det er afgørende at  
Sandsynliggøre hvad behovet er og hvorfor. AUFF forventer medfinansiering – instituttet  
skal også vise, at de vil støtte ansættelser. Det er vigtigt at spille med og at der er en  
konstruktiv dialog. AUFF ser gerne medfinansiering. Ansøgningen skal være specificeret. 
KAJ pointerede, at det er vigtigt at huske, at det er ikke en projektansøgning – det skal være 
 en ansøgning for at komme i gang på AU. Alle ansøgninger skal gå igennem dekanen. 
  
Flagskibe:  
Flagskibe er et nyt virkemiddel i 2019. Det vender sig mod forskningsprojekter af særlig høj 
karat med betydelig gennembrudskraft og innovativ styrke 
Forskningsprojektet skal effektivt kunne skabe opmærksomhed om Aarhus Universitet  
både nationalt og internationalt. Det skal have en videnskabelig kvalitet og potentialet  
for en bred offentlig synlighed vil spille en afgørende rolle i den endelige prioritering.  
 
Samarbejde med andre fonde er helt afgørende. Fordrer kompagniskab med en eller flere  
nationale eller internationale fonde – tilsagn fra en eller flere fonde forventes afklaret  
inden ansøgning  
 
AUFF Flagskibe kan uddeles hvert andet år - op til 15 mio. kr. 
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AUFF Flagskibe er 
• Et innovativt projekt og den blivende værdi er central 
• Skal leve udover projektperioden, som der gives penge til 
• Samarbejdet med fondene er centralt 

 
AUFF Flagskibe er derimod IKKE 

• en personlig bevilling til en forsker 
• gearing af eksisterende bevillinger 

 
Kun dekanerne kan indsende en flagskibsansøgning. Ansøgningsfristen er d. 1. maj 2019.  
Tværfakultære ansøgninger støttet af flere dekaner er velkomne, men hver dekan kan kun  
indstille et flagskib. Det gælder også ST på trods af, at ST er et stort fakultet.  
 
Der bliver gennemført en ekstern evaluering af ansøgningerne. Herefter indstiller  
uddelingsudvalget et flagskib til bevilling til fondsbestyrelsen. Den endelige bevilling fra  
AUFF kan først udstedes, hvis der er opnået anden fondsstøtte på minimum samme beløb  
som det AUFF har til hensigt at bevilge. 
 
KAJ orienterede endvidere om AUFF NOVA 2019 somer et virkemiddel, som bliver sat i søen  
om kort tid og som prioriteres med et budget på 30 mio.kr. AUFF NOVA har til formål at  
stimulere iværksættelse af dristige og nytænkende forskningsprojekter. Det er kørt tidligere  
og bliver nu sat i søen igen.  Der kommer yderligere informationer men ansøgningsfristen  
som bliver i efteråret 2019.  
 
KAJ pointerede, at fordøren ift. AUFF ansøgninger er TØL.  
  
2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen for blev godkendt.  
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 31. januar 2019 blev godkendt.  
JESM bemærkede i forhold til pkt. 7. i referatet omkring tenure track, at der efter  
fakultetsledelsesmødet i januar er sket det, at meget nu tyder på, at lovgivningen og  
stillingsstrukturen ændres. Dette vil få betydning for processerne på ST. Derfor er  
behandlingen i FSU og Akademisk Råd udsat. 
 
Indtil lovændringerne er på plads, er det de oprindelige beslutninger ift. tenure track der er 
blevet taget af ST der er gældende med de justeringer der er besluttet af fakultetsledelsen un-
dervejs. 
 
Det blev besluttet, at den skabelon til forventningsafstemning for tenure track på ST som  
blev behandlet på fakultetsledelsesmødet d. 31. januar 2019, og som skal bruges på  
institutterne i forbindelse med ansættelse af tenure track adjunkter/forskere, skal  
fremsendes til institut- og centerlederne i både pdf og word-udgave. 
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JESM henviste i øvrigt til, at Pia Thystrup HR-ST er ekspert i forhold til tenure track.  
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Pia. 
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 1. marts 2019 blev godkendt. 
 
3. Opfølgning To-do listen (bilag) 
LHA orienterede om følgende præciseringer ift. to-do listen: 

 Tenure and Promotion Committee. JESM og LHA behandler sagerne lø-
bende. TPC høres skriftligt i de sager hvor der er behov for det. 

 ST’s deltagelse i KIC samarbejder. Behandles på dekanatsmøde d. 23. april 
og på fakultetsledelsesmøde d. 2. maj 2019. 

 
4. Nyt fra medlemmer 
CS orienterede om MATLAB licensaftale som indtil videre er betalt af ASE.   
ASE overvejer i stedet fremadrettet at lave individuelle licenser (academic licens),  
kombineret med at de studerende, selv skal betale. CS efterlyste derfor en fælles stillingta-
gen til, om ST fremadrettet vil stille gratis licenser til rådighed for de studerende. Hvis ST 
skal det, hvordan skal betalingsfordelingen så være mellem institutterne? 

 
LHA nævnte, at på Fysik går væk fra forskerne væk fra at bruge MATLAB, da der er kommet 
nye og bedre programmer. Der er et It udvalg på fysik som samler al information. 

 
Der var enighed om, at licensprogrammer på institutniveau er dyrt. Faglicenser er ikke  
koordineret i dag på ST. Institutternes behov for faglicenser vil være forskellige, men det vil  
være hensigtsmæssigt, hvis det kan koordineres.  

 
Fakultetsledelsen besluttede, at det skal undersøges hvad der er strategisk rigtigt af gøre ift.  
faglicenser. Der skal komme et konkret beslutningsoplæg. 

 
HBC fortalte, at kvalitetspolitik er sat på dagsordenen for fakultetsledelsesmødet d. 2. maj.  
Der er er både en række formelle krav som kræver at fakultetsledelsen inddrages samt  
beslutninger som skal træffes af fakultetsledelsen. 
 
FBO orienterede om ekspansion af bygningsmassen i forbindelse med ingeniørsatsningen. 
Satsningerne på ST betyder, at der er behov for nye kvadratmeter. Samtidig skal der  
ske interne flytninger i de eksisterende bygninger. FOB understregede, at det er vigtigt, at  
alle bidrager i forhold til at få enderne til at mødes. 

 
Der er pt. stor opmærksomhed på bygningsmasse, både i fagmiljøerne og i  
Ingeniørboardet. Boardet har vedtaget en plan for ekspansion af bygningsmassen, som  
både håndterer ekspansion på kort og længere sigt. Planen understøtter masterplanen  
for AU’s fysiske udvikling som BBN præsenterede i 2018. FBO redegjorde nærmere for,  
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hvordan der i de kommende år overtages en række bygninger på Katrinebjerg. Samtidig  
sker de første udflytninger fra Navitas, således at der skabes rum til ekspansion for de  
resterende enheder på Navitas.  

 
LHA oplyste, at Erik Steen Kristensens stilling som institutleder udløber til sommer. Det er 
aftalt, at ESK herefter fortsætter som institutleder i et år. 

 
LHA orienterede om, at strategiarbejdet på AU pågår. Universitetsledelsen har fokus på  
hvad der skal satses på, men ikke hvordan det skal udmøntes. Det skal ske på  
institutniveau. Der bliver et møde på Sandbjerg Gods til maj hvor institut- og  
centerlederne også deltager. 

 
LHA redegjorde kort for status på opfølgningen på rapporten om Forskningsfrihed på AU. 
Rapporten om forskningsfrihed på AU er tidligere blevet drøftet her i fakultetsledelsen.  
Der er nu konkrete forslag til opfølgningstiltag som er sendt i høring ved de  
akademiske råd. Herefter skal Universitetsledelsen træffe beslutning om  
opfølgningstiltagene.    

 
LHA opfordrede på baggrund af en drøftelse i dekanatet omkring regnskab 2018  
institut- og centerlederne til at indsende ansøgninger til ST startpakker   
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
5. Økonomi  
a. Regnskab 2018 
Der var udsendt bilag i form af 2 tabeller, opstillingerne af Regnskab 18 overfor  
henholdsvis Budget B18 og ØR3-18. Fakultetsledelsen tog Regnskab 2018 til efterretning.  

 
Der var enighed om, at sigte mod at pengene fremadrettet skal ud og arbejde, i stedet for at  
der generes et stort overskud. I dag har ST en opsparing og samtidig har fakultetet planlagt  
en ekspansion, hvilket betyder, at der er balance.  

 
I forbindelse med ØR1 skal der ses nærmere på eventuel overførsel af institutternes  
henholdsvis under- og overskud fra 2018.  
 
6. Funding v. SRK 
a. Starting Grants (bilag) 
b. Koordinator teams 
SRK orienterede om, at ST har fået 1 ERC Advanced Grant og 4 bevillinger fra Villum  
Fonden. 

 
Den 3. april er er kick off møde i forhold til IFD (Innovation Fond Denmark) Grand 
Challenges. SRK gjorde opmærksom på, at ST fik 120 mio. kr. mindre fra IFD i 2018  
sammenholdt med 2017. Det skal der ændres på.  
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Innovationsfonden er flyttet til Århus. SRK opfordrede til at kontakte fonden, nu hvor de 
 ”bor” i byen. Noget kan tyde på, at en drejning mod strategisk forskning er en mulighed. 

 
SRK bad institut- og centerlederne om at reagere, når dekanatet beder om navne til  
nomineringer, indstillinger mv. også selv om det ofte er med kort varsler. Det er  
nødvendigt med tilbagemeldinger fra fagmiljøerne, da det er her der er den bedste kontakt  
til forskerne. 

 
Der bliver koordineret ift. Det Frie Forskningsråd og der kommer en procesbeskrivelse ud  
ift. FTP. 
 
7. Karriererperspektiver og virksomhedskontakt på ST’s uddannelser v. FBO 

(bilag) 
FOB pointerede, at der er brug for feed back på, hvordan organisationen skal opbygges. 
AU har et mål om, at samarbejdet med erhvervslivet skal styrkes. På ingeniørområdet er  
der mange samarbejder med erhvervslivet, mens der er knap så mange på det klassiske  
science område. Omfanget af samarbejdet med erhvervslivet varierer rigtig meget fra  
uddannelse til uddannelse. Der er visse uddannelser på ST, hvor virksomhederne har meget 
fokus på kontakt til de studerende og andre hvor det ikke er tilfældet. 
 
ST er ved at få løst udfordringen omkring registrering ift. samarbejde med erhvervslivet, men  
der er en række andre udfordringer som fx:  

 Hvordan får vi det kommunikeret, så de studerende ved hvad der er af muligheder? 
 Hvordan møder vi virksomhederne? 
 Hvordan kommunikere vi muligheder for de studerende på virksomheder ud?  Og 

gør det på en ordentlig måde for alle virksomheder 
 Der er et krav om at ST skal øge aktiviteten  
 AU/ST har i dag enkeltaftaler med virksomheder fx Grundfos aftalen (virksomheds-

aftale) – hvordan håndteres det på ST?  
 Skal ST også fremadrettet lave karrieredage? 
 AU job og projektbank – skal ST have koordinatorer på alle institutter? 
 Er målet “One point of contact”? 
 Hvordan organiserer vi os bedst på ST i forhold til virksomhedssamarbejder? 

 
Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 På institutniveau har FOOD et katalog over samarbejder med virksomheder. Der er 
en template og der er en årlig indmeldingsfrist. Det er en uddannelsesansvarlige der 
står for det. Eksempler sendes ud til virksomheder og virksomhederne får besked 
om, at de kan melde ind. 

 På CS er der projektkoordinatorer. Der er et projektregister/katalog som er offentlig 
tilgængelig for de studerende – der kan være enkelte der ikke er offentlige pga. hen-
syn til virksomheden. 
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Mange virksomheder er med i business club på CS hvor medlemmerne betaler 
12.000 kr. om året og medlemmerne kan poste projektforslag og job på interne si-
der dog går det igennem en moderator (Søren Poulsen).   
Der er mange erhvervsspecialer – når de skal registreres skal der være en formel 
aftale. TTO vil ikke kigge på NDA for studerende – det problem skal løses. 

 Et forslag til de strategiske aftaler der laves med virksomheder – fx Grundfos. De 
bør sponserer en professor. Begge parter skal have noget ud af det. Hvis en virk-
somhed skal sponsorerer en stilling, så er det AU der skal bestemme hvem der 
skal ansættes.  

 TST: Eng har 4 ansatte der arbejder med virksomhedskontakt. ENG vil gerne være 
mere professionelle på det område. Målet er, at virksomhederne skal betale. Det 
skal sættes rigtigt op. De projekter der bliver lagt ind, skal opfylde de faglige krav. 

 Der skal være one point of contact. 
 Måden det foregår på ved ANIS er via de seniorer (VIP) der har kontakterne ud til 

erhvervslivet.  
 Samarbejdet med virksomheder går på iNANO primært via VIP. Det handler også 

om at lave en forventningsafstemning. Det skal gå igennem en vejleder, det er helt 
afgørende at der en vejleder på projekter der laves i samarbejde med erhvervsvirk-
somheder. 

 
Fakultetsledelsen besluttede, at etablere en arbejdsgruppe med nogle af dem der har er-
faringer på området. Arbejdsgruppen består af:  
Michelle Williams, Kaj Grønbæk, Conni Simonsen, Hans Brix, FBO og SRK. 
 
Input til arbejdsgruppen: 
 Erhvervssamarbejdet på ST skal forankres. Der skal laves en samlet beskrivelse for, 

hvordan det skal organiseres på ST og hvordan det spiller sammen med organiserin-
gen på AU. 

 Der skal være klare retningslinjer for hvordan det virker på ST. 
 Forslag: Brug rektorat og AU til at lave et netværk som institutterne kan spille ind i. 
 ST vil gerne lave samarbejde med virksomheder, hvor det ikke bare er AU der leverer 

studerende – der skal også være nogle penge i det for instituttet fx finansiering af 
professor. Der skal tænkes i helhed og ikke kun tænkes i uddannelse. 
Forskningssamarbejder med virksomheder kommer ofte pga. alumner, men de mere 
strategiske samarbejder er noget andet. Her bør der arbejdes mod en model hvor de 
også finansierer noget – fx forskningsprofessorater. 

 Vi skal internt arbejde med, at der er stor forskel på institutterne, der er behov for  
 differentiering. Der er institutter, hvor virksomhederne ikke er i kø uden for døren. 
 Virksomhederne forventer, at ST er professionelle. ST er forpligtede til at sørge for, 

at vores studerende er klar til samarbejdet med virksomhederne.  
 Der kan være projekter som virksomheder henvender sig til FOOD, men som kan 

være relevant for andre institutter. 
 ST skal have et årshjul for karrieredage med beskrivelse af indhold.  
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8. Status på fremtidig organisering af ST 
LHA redegjorde for status for delingen af ST. Rektor har nu været rundt ved de fleste  
Institutter og slutter i Foulum i den kommende uge. 

 
De overordnede reaktioner på møderne har været? 

 Det er konservativt og er udtryk for mangel på visioner 
 Vi skal tænkte visionært omkring delingen. Det vil betyde, at der vil være mere tid 

til ledelse for den enkelte dekan.  
Der skal skrives en rapport som bl.a. beskriver konsekvenserne af delingen. Rapporten  
bliver sendt til kommentering i dekanatet og i fakultetsledelsen. Herefter er der en  
drøftelse af rapporten med rektor på fakultetsledelsesmødet d. 11. april. 

 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Overrasket over at medarbejderne ikke reagerer voldsommere 
 Medarbejderne oplever, at BBN giver sig god til atl at forklare hvorfor han ønsker 

en deling af ST 
 Medarbejderne giver udtryk for, at de ikke mener at en deling af ST ikke er visionært. 
 Vi skal udnytte situationen og ud i offentligheden. Vi skal være klar og komme med 

en positiv udmelding om, hvorfor ST skal deles gør det.  
 Medarbejderne tager det pænt men hovedtanken er, at det er visionsløst.  
 Indflytningen fra Kalø og Silkeborg holder BBN fast i. 
 BBN tager sig god tid på møderne. Nogle steder har han for de medarbejdere der er i 

spil holdt et eftermøde med en fin dialog. 
 Vigtigt at man kan samarbejde efter deling – det er der fokus på. Der skal være  

 
Organisering/konstruktioner som sikre at samarbejdet kan fortsætte. 

 Der kommer to dekaner fremadrettet som kan tale ST’s sag i universitetsledelsen – 
det er en styrkelse 

 Medarbejderne har generelt taget det roligt. Der har været mange konkrete spørgs-
mål på flere af møderne. 

 Der skal være samarbejde på både uddannelsesområdet og på forskningsområdet. 
 Der skal være en fælles forståelse og den skal bevares, når fakultetet bliver delt. Der 

skal samarbejdes på tværs. 
 

Fakultetsledelsen drøftede navn for de to nye fakulteter. Følgende forslag og synspunkter  
blev fremhævet: 

 Faculty of Science samt Faculty of Engineering and….. 
 Der er behov for at brande Engineering 
 Appled Science skal ikke indgå – det vil ekskludere os fra flere fonde. Der skal være 

noget mere end Engineering. 
 Navnet på fakulteterne betyder rigtig meget. Vi skal finde et navn som er konkur-

rence dygtigt. 
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 Life science er et godt navn som dækker bredt.  
 
LHA efterlyste forslag til navne på de to nye fakulteter. Forslag indsendes til MFL. 
 
9. Status på institutternes evalueringsproces 
LHA orienterede om, at cirka halvdelen af institutterne haf afleveret deres  
selvevalueringsrapport. Et enkelt eller 2 institutter har fået udsættelse. 

 
ST har lukket en aftale omkring sekretariatsbetjening. En konsulent fra IRIS Group vil  
være til stede under hvert panelbesøg som strækker sig over 3-4 dage afhængigt af  
instituttets størrelse. Formanden for panelet mødes med dekanen. Konsulentens rolle  
afhænger af formanden for hvert panel og kan derfor variere fra panel til panel.  
Det forventes, at det er formanden for panelet der skriver evalueringsrapporten.  
Konsulenten skal bistå i processen og sikre at den bliver udarbejdet således at alle  
spørgsmål/punkter i skabelonen og i kommissoriet bliver besvaret. Evalueringsrapporten  
afleveres ved panel besøgets afslutning eller i umiddelbar forlængelse heraf. 
Alle konsulenterne har et indgående kendskab til det danske forskningsfinansieringssy-

stem,  
dansk forskningspolitik samt de danske universiteter primært for de tekniske og  
naturvidenskabelige dele. 

 
LHA spurgte til hvad institutternes erfaring er indtil videre i forhold til arbejdet med at få  
udarbejdet selvevalueringsrapporterne? Fakultetsledelsen bemærkede hertil: 

 Rapporten kan blive meget værdifuld på sigt. 
 Nogle institutter har tidligere lavet uddannelsesevalueringer med succes. Det har 

været svært nogle steder at få paneldeltagerne til at sige ja. Men det er indsatsen 
værd, da de på sigt vil være ambassadører for ST. 

 Det er et rådgivningspanel der kommer. De skal give institutterne feed back på om 
instituttet gør godt nok og særligt hvad der kan gøres bedre. 
Institutterne og centrene skal bruge panelbesøget til at få en ærlig evaluering af deres 
institut/center, herunder at få instituttets/centerets svagheder belyst. Det skal man 
kunne tale om i det forum/rum. 

 Hvis konklusionen er negativ er det institut- og centerlederen der handler og ikke 
dekanen. 

 Det er vigtigt at være opmærksom på, at der fra start skabes en god atmosfære om-
kring panelet, så det er legalt at de giver kritik. 

 Ros til det forarbejde der har været lavet i dekansekretariatet til rapporterne. De  
            udgør et godt afsæt til en god diskussion.  

 
LHA fremhævede, at strategi opfølgningsmøderne i juni fastholdes. Møderne vil primært 
have fokus på opfølgning på evalueringen af institutternes forskningsaktivitet og endvidere 
på opfølgning på institutternes strategi for 2018.   
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De videre planer for strategiarbejdet behandles på et senere fakultetsledelsesmøde og vil 
afhænge af AU’s strategi proces. 
 
10. Arbejdsmiljøstatistik (bilag) 
Der var udsendt som bilagsmateriale. LHA pointerede, at der ikke er alarmerende tal i  
materialet, men det er afgørende, at alle institut- og centerlederne orientere sig i materialet  
og holder øje med udviklingen i tallene for sit institut/center. 
 
LHA opfordrede til at sørg for, at inddrage de lokale udvalg, så både LAMU og LSU inddra-
ges i drøftelserne på instituttet/centeret. LHA understregede afslutningsvist, at det er vig-
tigt, at institut- og centerlederne som ledere forholder sig til tallene og sørger for at der bli-
ver fulgt op der hvor der er behov for det.  
 
11. Databeskyttelse (bilag) 
LHA gjorde opmærksom på, at Michal Lund Kristensen som er Databeskyttelses- 
rådgiver på AU planlægger Michael at gennemføre et besøg på hvert af fakulteterne og  
lave interviews med forskere, som i deres forskningsprojekt behandler personoplysninger.  
Baggrunden for Michaels besøg er fokus på, at databeskyttelsesreglerne implementeres og  
efterleves. 
 
SRK supplerede med at præciserer, at han også deltager på møderne.  
 
Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Det er vigtigt, at skelne mellem personfølsomme oplysninger og  
               personhenførbare oplysninger.   

 Institutterne er blevet pålagt at fjerne flere lister, oplysninger mv. Det kan være nyt-
tige oplysninger, de bliver pålagt at fjerne, og derfor er det vigtigt, at stille spørgsmå-
let om det er nødvendigt? 

 Der er nogle udfordringer mellem den administrative sølje og forskningssøjlen. 
 Modsat tidligere, er reglerne nu således, at AU kan få bøder hvis reglerne ikke over-

holdes.  
 
12. Meddelelser 
a. APV 2019 
LHA orienterede om, at APV-undersøgelsen er slut, og svarene er afgivet. AU landede på en 
fin svarprocent på 71%. Resultaterne kommer i begyndelsen af april.  
LHA pointerede, at institut- og centerlederne skal være opmærksomme på, at videreformidle 
mailen fra rektor incl. bilag til instituttets/centerets mellemledere (niveau 3 ledere. Sektions-
ledere). 
 
13. Eventuelt 
LHA indskærpede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at medarbejderne i et  
Administrationscenter ST behandles ordentligt og ikke udsættes for unødvendigt pres 


