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Fakultetsledelsesmøde d. 4. juli 2019 kl. 11.00 – 15.30 
Mødet afholdes på AU i Det Skæve Rum, bygning 1525,  
mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 7 
 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Lars H. Andersen (LHA), Hans Brix (HX), Erik Steen Kristensen 
(ESK), Erik Østergaard Jensen (EOJ), Thomas S. Toftegaard (TST), Jacob Schach Møller, Klaus Lønne Ing-
vartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), 
Trolle René Linderoth (TRL), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Kaj Grønbæk (KG), Ulrik 
Ingerslev Uggerhøj (UIU), Jes Madsen (JESM), Søren Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius 
(FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH), Søren Klit Lindegaard (SKL) og Char-
lotte Sand (CS). 
Afbud: Jan Piotrowski (JP) og Peter Henriksen (PH) 
Gæster: Jens Bennedsen og Mikkel Godsk (pkt. 1) 

 
Fakultetsledelsesmøde 
 
 
 
DAGSORDEN 
1. EDU IT v. FBO (bilag)  
2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
3. Opfølgning to-do-listen (bilag) 
4. Nyt fra medlemmer 
 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 
5. Deling af fakultetet (bilag) 

a. Status  
b. Navne  
c. FAMU, FSU og Akademisk Råd 
d. Ph.d-skole 

6. Virksomhedssamarbejde på uddannelsesområdet v. FBO (bilag) 
7. Entreprenørskab, undervisning v. FBO (bilag) 
8. Målopfølgning (reviderede måltal) v. LHA (bilag) 
9. Funding v. SRK (bilag) 

a. ReAp  
b. Årsrapport ekstern forskningsfinansiering 2018 

10. Evaluering af biblioteksleverancer v. KNI (bilag 
11. Nedsættelse af arbejdsgruppe for diversitet og ligestilling v. JESM (bilag) 
12. Forslag til program for fakultetsledelsesseminar i september v. LHA (bilag) 
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Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
13. Meddelelser 

a. ST P APV 2019 – resultater og opfølgning (bilag) 
b. Opfølgning på Folkemødet (bilag) 
c. Bæredygtighedsstrategi på AU (https://medarbejdere.au.dk/baeredygtighed/)  
d. Fremtidens meritering - Afrapportering og anbefalinger fra udvalget for bedre me-

ritering i dansk forskning (https://ufm.dk/publikationer/2019/fremtidens-meri-
tering) 

e. Karrierer i forskningen – rapport fra Danmarks Forsknings- og Innovationspoliti-
ske Råd (DFiR) (https://ufm.dk/publikationer/2019/karrierer-i-forskningen 

14. Eventuelt 
 
  

https://medarbejdere.au.dk/baeredygtighed/
https://ufm.dk/publikationer/2019/fremtidens-meritering
https://ufm.dk/publikationer/2019/fremtidens-meritering
https://ufm.dk/publikationer/2019/karrierer-i-forskningen
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1. EDU IT v. FBO (bilag)  

Jens Bennedsen og Mikkel Godsk begge fra ST Learning Lab orienterede om status på EDU 
IT. AU har besluttet en øget brug af EDU it på universitetet. ST har lavet en udrulning. Må-
let er, at stort set alle større bachelor kurser (re)designes fordi der er: 

 et behov for at sikre en bedre forberedelse inden det fysiske møde (både til F, LØ 
og TØ), 

 et behov for at give mere og bedre feedback, 
 et behov for at sikre en progression af de studerendes selvstændighed gennem stu-

diet, 
 et behov for at give de studerende større samarbejds-og refleksionskompetencer, 

og 
 et behov for at give underviserne bedre indsigt i deres studerendes læringsudbytte 

og faglige niveau, så undervisningsindsatsen kan målrettes bedre. 
 
Processen hidtil har været, at 5 science-uddannelser og en diplomingeniøruddannelse var 
udvalgt. Nu er det alle science-uddannelser det gælder, og derfor er der nu lavet en fast 
proces for udrulning. Det skal være et re-design, der giver mening for den enkelte kursusan-
svarlige. Re-designaktiviteterne opbygges stille og roligt over tid. 
 
Teknologi i undervisningen – learning design har tre fokusområder: 

 Bæredygtighed i organisatorisk forstand. Underviserne kan tale om deres praksis og 
dele deres praksis 

 Det skal være umagen værd. Vi kan dele de praksisser der fungerer godt. 
 Kvalitetssikring  

 
Learning design er design, hvor de aktive designerne er underviserne selv. Underviserne er 
selv med til at udtænke, hvordan teknologien skal ind i den pågældendes eget kursus – det er 
vigtigt ift. ejerskab. Der skal teknologi ind i undervisningen, men ikke for teknologiens skyld.  
Underviser/kursussansvarlig er alle inviteret til at deltager i 3 timers kursus og en 3 timers 
workshop. Der er mulighed for feedback og produktion i åbent værksted. Underviser bestem-
mer selv, om han/hun vil alle led. Erfaringen viser, at underviserne bliver bevidste om, hvad 
er det for kvaliteter, der er de vigtigste for deres kursus.  
 
FBO pointerede, at det skal give kvalitet til undervisningen. Det skal støtte de studerendes 
læring og det skal ses som et redskab til, hvordan vi kan aktivere de studerende, når vi ikke er 
sammen med dem. 
 
2. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmøde den 21. maj blev godkendt. 
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3. Opfølgning to-do-listen (bilag) 
 Koordinering af faglicenser 
Der skal udarbejdes et konkret beslutningsoplæg => SRK orienterede om, at der arbej-
des med emnet i det nye IDM udvalg. 
 Retningslinjer for centerledertillæg  
Institutleder træffer beslutning om centerledertillæg, men der skal være fælles ret-
ningslinjer ift. hvornår der gives tillæg, beløbsstørrelser mv. På sidste fakultetsledel-
sesmøde blev det besluttet, at et udvalg laver et oplæg til fakultetsledelsen. Udvalget 
har igangsat arbejdet. 

                
4. Nyt fra medlemmer 
KNI orienterede om, at regnskab for rammekontrakten 2018 er godkendt af ministeriet.  
 
CS fortalte, at ASE har fået sin første Grand Solutions bevilling fra Innovationsfonden, 
hvilket er meget positivt. 
 
FBO redegjorde for, at ansøgningstallene fra den koordinerede tilmelding snart foreligger. 
Det er vigtigt, at institutterne melder tilbage til FBO, hvis der er basis for at øge antallet af 
studiepladser på de enkelte uddannelser. 
 
5. Deling af fakultetet 
a. Status på deling: 
Bestyrelsen har tilsluttet den faglige deling af ST på sit møde den 7. juni. Nu skal der nedsæt-
tes en række arbejdsgrupper i forhold til den administrative deling. NDH orienterede om, at 
der skal nedsættes 6 analysegrupper. Der bliver repræsentation af institutleder og  
institutsekretariatsleder i hver gruppe. Funktionschef for hver område skal være formand for 
gruppen, men sammensætningen af de enkelte grupper kendes endnu ikke, da de skal god-
kendes af BBN. Analysegrupperne skal aflevere deres indspil til en Styregruppe. 
 
LHA pointerede, at der er fortsat et stort arbejde og flere ting, som skal løses i forbindelse 
med delingen af fakultetet. Der skal findes en løsning i forhold til økonomien. Økonomigrup-
pen arbejder videre. Der har været et møde d. 28. 06 og gruppen mødes med rektor d. 05.07.  
 
I forhold til MBG (Genetik-gruppen) er der kommet forslag fra miljøerne om, hvordan de øn-
sker delingen. Institutleder og dekan har holdt møder og drøftet de forskellige aspekter ved 
forslaget, herunder især økonomien. 
 
I relation til institutlederstillinger, er institutlederne på GEOS, ENG og AGRO konstitueret 
frem til 31. marts 2020 (deres stillinger var udløbet og de kunne ikke forlænges uden opslag). 
Institutlederen på FOOD er forlænget. Det betyder at kontinuiteten er sikret, hvilket er helt 
afgørende. 
 
Dekanatet er i gang med at udarbejde en liste over spørgsmål og sager, der skal tages stilling 
til i forbindelse med delingen. Listen er i mødematerialet. Listen er ikke komplet og udvides 
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og opdateres løbende. LHA opfordrede til input fra medlemmerne af fakultetsledelsen til 
listen.  
 
b. Navne: 
Høringen viste, at der ikke var generel tilslutning til fakultetsledelsens forslag til navne – 
det gjaldt særligt brugen af life science i navnet på det ene fakultet. Rektor har meldt ud, at 
der derfor skal findes et nyt/nye navne for de nye fakulteter.  
 
Fakultetsledelsen drøftede navne for de to nye fakulteter og var enige om, at det er afgø-
rende, at de to navne afspejler, at der er balance mellem de to nye fakulteter 
 
Fakultetsledelsen konkluderede, at de to nye fakulteter skal have følgende navne:  
Faculty of Natural Sciences og Faculty of Technical Sciences. 
 
c. FAMU, FSU og Akademisk Råd 
LHA orienterede om at der i forbindelse med delingen af fakultetet skal tages stilling til 
processer for FAMU, FSU og Akademisk Råd. Det har været drøftet på møder i de tre orga-
ner, hvordan en hensigtsmæssig proces kan tilrettelægges.  
 
FAMU: AU’s arbejdsmiljøorganisation er valgt for en 3-årig periode. Den aktuelle periode 
udløber den 28.02.2021. Den nye ST-struktur og nye dekaners ansættelsesstart forventes at 
være på plads 1. januar 2020. Det nuværende ST har 14 LAMU, medens det nye ”Faculty of 
Science” forventes at have 8 LAMU, og det nye ”Faculty of Engineering and Life Sciences” 
forventes at have 7 LAMU.  
 
På FAMU møde den 20.6.2019 drøftede FAMU forskellige scenarier for organisering af 
FAMU på de to nye fakulteter for perioden 1.1.2020 – 28.2.2021 og besluttede at anbefale 
følgende model:  
De nuværende medlemmer af ST FAMU fordeler sig til de to nye FAMU efter hvor deres in-
stitut/center/skole hører til. Det betyder at, ”Faculty of Science” FAMU vil bestå af følgende: 
Dekan, Arbejdsmiljøleder, 3 Arbejdsledere, 4 AMR og studenterrepræsentant samt Admini-
strationschef og AMR fra fakultetets Administrationscenter.  ”Faculty of Engineering and 
Life Science” FAMU vil bestå af følgende: Dekan, Arbejdsmiljøleder, 2 Arbejdsledere, 3 AMR 
og studenterrepræsentant samt Administrationschef og AMR fra fakultetets Administrati-
onscenter.   
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig FAMU’s forslag. 
 
FSU: På FSU-mødet den 17. juni 2019 blev det besluttet, at der bør etableres to selvstændige 
FSU (et pr. fakultet) pr. 1. januar 2020. De nuværende medlemmer får hermed forkortet de-
res funktionsperiode med et par måneder (funktionsperioden udløber d. 28. februar 2020). 
Der ønskes 11 medarbejderrepræsentanter i hvert FSU. B-side medlemmerne vil fremskynde 
valg af repræsentanter, således at navne vil foreligge ultimo november/primo december. De 
to nye dekaner skal herefter hver udpege 6 A-side medlemmer primo januar 2020. 
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Fakultetsledelsen tilsluttede sig FSU’s forslag. 
 
Akademisk Råd: Fakultetsledelsen har tidligere tilsluttet sig et forslag om fortsættelse af 
det nuværende akademiske råd på ST som et fælles akademisk råd for de to nye fakulteter 
fra 1. januar 2020 og frem til etablering af to nye akademiske råd pr. 1. februar 2021.  
Akademisk råd drøftede forslaget på sit møde d. 26. juni 2019. Rådet besluttede at ind-
stille, at de nuværende medlemmer fortsætter som et akademisk råd frem til 1. februar 
2021, dog med etablering af to underudvalg – et for hvert af de to nye fakulteter – med 
henblik på at give mulighed for dialog og opbygning af relation med de to nye dekaner, og 
derved give en god overgang til etablering af et akademisk råd for hvert fakultet. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttes sig Akademisk Råds forslag. 
 
d. Ph.d-skole 
JESM redegjorde for, at rektor har foreslået at der skal nedsættes en arbejdsgruppe for at 
belyse en eventuel deling af ph.d. skolen. Dekanatet mener imidlertid, at sagen allerede er 
tilstrækkelig godt belyst, så fakultetsledelsen kan træffe beslutning i dag på det foreliggende 
grundlag. 
 
JESM og dekanatet foreslår, at skolen deles i to primært fordi økonomien har så stor betyd-
ning for ph.d. satsningen. Derfor skal de to nye fakulteter have mulighed for på sigt hver især 
at beslutte, hvad de vil. JESM tilføjede, at han dog håber at arbejdsgruppen finder frem til at 
administrationen af Ph.d-skolen skal holdes samlet – men det afgøres i et andet forum. 
 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget til deling af Ph.d.-skolen. 
 
6. Virksomhedssamarbejde på uddannelsesområdet v. FBO (bilag) 
FBO mindede om, at fakultetsledelsen d. 21. marts 2019 besluttede at nedsætte en arbejds-
gruppe, som fik til opgave at se nærmere på organisation af erhvervssamarbejde på uddan-
nelsesområdet og herunder ikke mindst praksis for projektorienterede forløb og erhvervsspe-
cialer. Arbejdsgruppens foreslår en styrkelse af virksomhedskontakten på uddannelsesområ-
det med fokus på følgende fire delområder:  
 
1. Gøre det let for virksomheder, der ønsker at samarbejde med ST-studerende om projekter, 
at finde en relevant information og kontakt  
2. Gøre det let for ST’s studerende at finde information om konkrete muligheder for er-
hvervsprojekter/erhvervsspeciale  
3. Styrke opmærksomheden på de enkelte uddannelser omkring mulighederne for erhvervs-
projekter/erhvervsspecieler  
4. Styrke den samlede profil og koordinering af STs erhvervsmesser/karrieredage  
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Fakultetsledelsen godkendte punkterne a-g i indstillingen. Det betyder, at der arbejdes ud 
fra princippet om, at der ikke skal opbygges noget helt nyt, men derimod arbejdes med de 
eksisterende hjemmesidestruktur. Institutternes hjemmesider er det centrale element. Alle 
institutter skal udpege en koordinator, der er kontaktperson for henvendelser vedrørende 
samarbejde med studerende. Der skal ske en revision af institutternes erhvervskontakt-
hjemmesider. Sprogbruget skal standardiseres. FBO pointerede, at der ikke kommer dikta-
ter om, hvordan erhvervshjemmesiderne skal se ud, men der kommer en tjekliste og link 
til sider der viser, hvordan det kan se ud. 
 
Antallet at erhvervsspecialer skal øges. Det betyder, at alle har en fælles opgave bestående i 
at få det gjort tydeligt for de studerende, hvad der er af muligheder. Erhvervsprojekterne 
skal kvalitetssikres af en VIP-vejleder – det er et krav, men det er en institutopgave at orga-
nisere, hvordan det sikres. 
 
Fakultetsledelsen drøftede muligheder og perspektiver for øget koordinering af eksisterede 
karrierearrangementer. Fakultetsledelsen havde følgende bemærkninger: 

 Der er mange karrierearrangementer på ST, men nogle fagområder er bedre dæk-
ket ind end andre. Det kan derfor overvejes om der er behov for, at der laves et stor 
tværgående karrierearrangement? 

 Gerne koordinere så virksomhederne ikke bliver trætte af at komme. Det afgørende 
er, hvad der fungerer bedst for de studerende – virksomhederne skal nok komme. 

 Der skal koordineres og der skal være et emne, som går på tværs af institutterne 
 Opdelingen skal være på fagområder, og så kan de studerende gå, hvor de vil. 
 Nogle institutter (fysik) har god erfaring med at bruge deres alumnenetværk til karri-

erearrangementer. Fakultetet inviterer ind til et stort centralt arrangement, men in-
stitutterne må fortsat gerne have lokale arrangementer. Det skal times, så det sikres, 
at arrangementerne ikke kommer til at ligge oveni hinanden. 

 Det kan også være virksomhedsspecifikt. Der er dog en bekymring for at have for 
mange arrangementer, der er knyttet på enkeltvirksomheder. 

 Vi skal være tydelige til virksomhederne omkring, hvad de kan få på en karrieredag. 
Forventningsafstemning er vigtig. 

 ST skal bruge en central karrieredag til profilering af fakultetet. 
 Nogle institutter (CS) har god erfaring med arrangement, hvor der først er noget fag-

ligt og derefter glider det over i rekruttering.  
 
Fakultetsledelsen konkluderede, at der umiddelbart er tilslutning til at der laves et centralt 
karrierearrangement på ST med et tværgående emne, men der skal udarbejdes et oplæg til, 
hvad emne kan være, og hvordan timingen er. 
 
7. Entreprenørskab, undervisning v. FBO (bilag) 
FBO orienterede om, at AU har besluttet, at alle studerende skal have tilbudt et kursus i en-
treprenørskab. På ST er der udviklet integreret entreprenørskabskurser, som udbydes på 
Computer Science, Nanoscience og Bioscience (10 ECTS). Alle tre kurser er åbne for kandi-
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datstuderende fra andre uddannelser, og der findes således principielt et tilbud til alle kan-
didatstuderende. Der arbejdes fortsat på at udvikle kurserne, så de på bedst mulig vis imø-
dekommer diversiteten på ST. ST Uddannelsesforum har drøftet dette og i forlængelse 
heraf er det hensigten at tage en nærmere drøftelse med de uddannelser, der ikke er di-
rekte dækket af de eksisterende kurser og overveje behovet for, at eksisterende kurser får 
en bredere ”framing”.  
 
Der vil fremadrettet endvidere være behov for at overveje, hvordan der skabes bevidsthed 
blandt de studerende omkring muligheder for at tage entreprenørskabskurser. 
 
8. Målopfølgning (reviderede måltal) v. LHA (bilag) 
LHA redegjorde nærmere for at der i maj måned var møde med rektor om ØR1 og opfølg-
ning på måltallene. Måltallene er i mødematerialet. Det er tal som ST skal levere på. 
 
Delingen af ST har ikke betydning for måltallene for 2019, hvor fakultetet i fællesskab skal 
opfylde de aftalte mål.  Der er ikke taget beslutning, om der skal fastlægges nye måltal for 
de to nye fakulteter for 2020 og fremad. 
 
LHA pointerede, at der var stor ros til STs arbejde med ingeniørsatsningen og it-satsningen 
på mødet med rektor. Målene for 2017 og 2018 blev nået, og ST er godt på vej i 2019. Det 
budskab skal ud i miljøerne.  
 
Der bør være særlig opmærksomhed på målet om antal forskningskontrakter med virksom-
heder (indikator 12), som er ambitiøst og vil kræve en bred indsats at nå. Derudover er indi-
katoren 15 vedr. forskningsimpact i det internationale samfund dalende og indikator 16.2 
vedr. forskningsimpact opdelt på Article Influence Score (AIS) stagnerende. Der er fortsat 
behov for stor opmærksomhed på at forbedre udviklingen, bl.a. ved rekruttering af nye VIP-
medarbejdere. 
 
ST er forpligtet til at nå målene for 2019. Fakultetsledelsen drøftede, om der er behov for fæl-
les tiltag. Fakultetsledelsen bemærkede: 

 Ansøgere til faste VIP. Enig i måltallene, men det skal sikres at opgørelsen er rigtig. 
 Hjemtag af midler er ambitiøst, men det bør være et realistisk mål, da der bliver flere 

eksterne midler for forskerne at søge. 
 Shortlisting: Der skal som minimum shortlistes 5 kandidater.  
 Rekruttering: Søgearbejdet skal laves så grundigt som muligt, så der kommer mange 

gode ansøgere. Der skal ikke laves smalle opslag, hvor der kun kommer en eller få 
interne ansøgere. 

 
9. Funding v. SRK (bilag) 
SRK orienterede om, at AU udgiver en pjece med tal om forskningsfinansiering, som viser 
hvordan AU som helhed klarer sig i forhold til ekstern forskningsfinansiering. 
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SRK pointerede, at udviklingen viser, at OH-procenten bliver mindre på de projekter ST 
får hjem. Det er helt afgørende, at der tages højde for det ved budgetlægningen af forsk-
ningsprojekter. Der er mange udgifter for institutterne og der skal penge ind for at institut-
ternes budgetter kan holde. 
 
SRK nævnte, at der efterhånden er igangsat mange processer, hvor forskerne kan få hjælp i 
forbindelse med ansøgninger mv. SRK opfordrede til, at institutlederne hjælper med til at 
sikre, at forskere får søgt og at de kommer tidligt i gang med processen.  
 
10. Evaluering af biblioteksleverancer v. KNI (bilag) 
KNI orienterede om, at alle fakulteter en gang årligt har mulighed for at give udtryk for, 
hvor tilfreds fakultetet er, for de ydelser fakultetet får fra det Kgl. Bibliotek. Modsvarer 
ydelserne det fakultetet betaler.  Det blev besluttet at alle sender eventulle kommentarer 
eller forslag til justeringer til KNI senest d. 5. juli 2019.  
 
11. Nedsættelse af arbejdsgruppe for diversitet og ligestilling v. JESM (bilag) 
Fakultetsledelsen har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe under fakultetsledelsen til at 
arbejde med diversitets- og ligestillingsarbejdet på fakultetet.  
 
Arbejdsgruppen skal ifølge kommissoriet bestå af: 
Prodekan for talent, 4 institutledere, 4 VIP og formand for udvalget skal være medlem af  
fakultetsledelsen 
 
JESM pointerede, at den fremtidige deling af fakultetet betyder, at det vil være  
hensigtsmæssigt, at sammensætte gruppen, således at 2 VIP og to institutledere fra hvert af  
de nye fakulteter deltager. Samtidig bør der være en god kønsbalance i udvalget. 
 
Fakultetsledelsen besluttede, at følgende skal være medlemmer af arbejdsgruppen:  
Institutledere:  Michelle Williams, Carsten Suhr Jacobsen, Kai Grønbæk og Jacob S. Møller 
VIP: Sabine Ravnskov, Jo Phillips, Alexander Zelikin og Klaus Mølmer.  
 
12. Forslag til program for fakultetsledelsesseminar i september v. LHA (bilag) 
Fakultetsledelsen drøftede og tilsluttede sig udkast til program for fakultetsledelsesseminaret 
den 23.-24. september 2019, som bliver et 12-12 seminar, hvor den første dag bruges til at gå 
i dybden med institutternes/centrenes forskningsevalueringer og den næste dag til et ordi-
nært fakultetsledelsesmøde.  
 
13. Meddelelser 
Meddelelsespunkterne blev alle taget til efterretning. 
 
14. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 


