
 

 

Kommissorium for arbejdsgruppen for kommunikation 

Baggrund: 
Resultaterne af problemanalysen viste, at der er et stort behov for at forbedre fagnær og faglig 

kommunikation, at forbedre profilering af fakultetet og institutterne og forbedre 

kommunikationsprocedurerne, så kommunikationen bliver mere inddragende og effektiv og i højere 

grad bidrager til øget indsigt i ST’s faglige og administrative aktiviteter. 

ST har derfor besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til at udarbejde en kommunikationsstrategi, 

der tager højde for disse punkter. 

Målsætninger: 

 At der udarbejdes en kommunikationsstrategi på ST, der fremmer inddragelse og dialog i den 

interne kommunikation, og som sikrer fagnær formidling og profilering af fakultetet, institutter 

og centre i den eksterne kommunikation.   

 At bidrage til at ST’s behov afspejles i AU’s kommunikationspolitik og brandingstrategi 

 At bidrage i udarbejdelsen af model/retningslinjer og tidsplan til sikring af implementeringen af 

kommunikationsstrategien 

Opgave: 
 Identificere ST’s kommunikationsbehov, og på baggrund af disse: 

 At udarbejde en ST kommunikationsstrategi, der indfrier målsætningerne både i forhold til 

intern og ekstern kommunikation. Kommunikationsstrategien skal tage højde for ST’s interesser i 

forhold til medarbejdere, kommende medarbejdere, nuværende studerende, kommende 

studerende, alumner, samarbejdspartnere, virksomheder, fonde og offentligheden. 

Kommunikationsstrategien skal ledsages af en model for kommunikation, der beskriver hvordan 

kommunikationen på ST skal styres og organiseres 

 Sammen med kommunikationsstrategien skal der udarbejdes et forslag til tidsplan for 

implementering med en række milepæle 

 Bidrage til at ST’s kommunikationsbehov afspejles i AU’s kommende kommunikationspolitik og 

brandingstrategi 

Ramme: 
Arbejdsgruppen skal tage hensyn til universitetets og fakultetets økonomi med i udarbejdelsen af 

kommunikationsstrategien 

Medlemmer 
Arbejdsgruppen skal bestå af medlemmer af fakultetsledelsen samt medlemmer udpeget af 

Akademisk Råd, FAMU, FSU, institutter samt AU Kom ST. Det er muligt for disse organer selv at 

udpege medlemmer til arbejdsgruppen.  

For at sikre repræsentation anbefales det, at der indgår studenterrepræsentanter i arbejdsgruppen.  

Arbejdsgruppen består af: 



 

 

2 medlemmer fra Akademisk Råd, hvoraf den ene skal være studerende. Akademisk Råd kan vælge 

at pege på en medarbejder eller (ph.d.-)studerende, der ikke nødvendigvis er en del af Akademisk 

Råd, såfremt Akademisk Råd finder, at der er en person uden for Akademisk Råd, som bør indgå i 

arbejdsgruppen. 

1 medlem fra FAMU 

2 medlemmer fra FSU (1 VIP og 1 TAP) 

ST kommunikationschef 

4 medlemmer fra Fakultetsledelsen (Lars Birkedal, Conni Simonsen, Hanne Bach og Mogens Nielsen) 

Sekretariatsbetjening: Ida Marie Gerdes, dekansekretariatet 

Tidsplan: 
 

  

12. januar Godkendelse af kommissorium og proces på FL-
møde 

Medio januar Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppen: 
21/1: FSU udpeger medlemmer 
27/1: Akademisk Råd udpeger medlemmer 
Medio-ultimo januar: FAMU anmodes om 
skriftlig udpegning af medlem 

Februar- 
 

Temaer for møder i foråret 2015 (tidspunkter 
afhængig af AU kommunikationspolitik) 

 Oplæg om kommunikationspolitik og 
governance  

 AU’s kommunikationspolitik og 
brandingstrategi 

 Identifikation af ST’s kommunikationsbehov 
og løsninger på disse 

 Retningslinjer for kommunikation og 
implementeringsmodel 

 ST kommunikationsstrategi 
 

Maj Arbejdsgruppen præsenterer resultat for 
Fakultetsledelsen 

Juni Udkast til kommunikationspolitik drøftes på 
institutter, i Akademisk Råd, FSU og FAMU 

Inden sommerferien Kommunikationspolitik vedtages 

 


