
Mail fra koordinationsgruppen vedr. medinddragelse 

Sendt d. 12. november 2014  

 

 

Til institut- og centerledere samt formænd for studienævn, ph.d. udvalg og Akademisk Råd,  

 

Som opfølgning på problemanalysen sætter ST fokus på øget medinddragelse og medbestemmelse.  

 

Fakultetsledelsen opfordrer derfor til, at alle ST’s udvalg, råd, fora og nævn drøfter, hvad der konkret 

skal til for at skabe gode rammer for medinddragelse: 

 

- Hvordan inddrager ledelsen bedst ST’s udvalg, råd, fora og nævn i diskussioner og 

beslutninger?  

 

- Hvordan inddrager udvalg, råd, fora og nævn bedst ST’s medarbejdere og studerende i 

diskussioner og beslutninger?  

 

o Her kan tænkes bl.a. på: 

� Hvad kendetegner en god inddragende proces (tidsfrister, oplæg, feedback, 

kommunikation, osv.)? 

� Hvorledes kan beslutningskraft/hastighed og medinddragelse forenes? Er 

der en modsætning? 

� Anvender ikke-medlemmer råd/nævn/fora/udvalg i tilstrækkelig grad 

medlemmerne som sine repræsentanter? Hvad forhindrer dette? 

 

- Hvad skal der til, for at ST’s udvalg, råd, fora og nævn i højere grad kommer til at fungere 

som idégeneratorer? 

 

Koordinationsgruppen modtager gerne yderligere forslag som ikke kommer frem gennem 

ovenstående til hvorledes de ansattes inddragelse kan styrkes. 

Fra medarbejdermøde/institutmøde modtager vi gerne svar på følgende spørgsmål: Hvad ser 

medarbejderne som deres væsentligste mulighed for medinddragelse? 

 

Send gerne jeres input til Anna Bak Maigaard (abmai@au.dk) senest d. 6. februar 2015.  

 

Herefter samler og drøfter fakultetsledelsen de indkomne svar - og sender opsummering og input til 

det videre arbejde retur til jer.  

Fakultetsledelsen ser frem til at få forslag og ideer til, hvordan medinddragelsen på ST kan forbedres 

på en praktisk og meningsfuld måde.  

 

Med venlig hilsen 

Søren Bom Nielsen, Michelle Williams, Niels O. Nygaard og Tom Vindbæk Madsen 

Fakultetsledelsens koordinationsgruppe for medinddragelse 

 

 
Anna Bak Maigaard 

Rådgiver 
Tlf: +45 2041 2740 
abmai@au.dk 
 

Dekansekretariatet 

Science and Technology                 

Nordre Ringgade 1 

 



 
 

 



04.11.2014 

Koordinationsgruppe: Øget inddragelse af ST´s råd, nævn og udvalg 

 

Baggrund 

Den interne problemanalyse viste, at den enkelte medarbejder på ST ikke føler sig tilstrækkeligt 

inddraget i de overordnede beslutninger på ST, og som konsekvens heraf ikke føler et nødvendigt 

ansvar for og deltagelse i arbejdet med realisering af STs overordnede mål og ambitioner.  

Den interne problemanalyse viste desuden, at problemet ikke kun opleves af den enkelte 

medarbejder, men også af repræsentanter i de formelle organer med inddragelse som formål, 

herunder fora, råd, samarbejdsudvalg osv. Problemet rækker over alle medarbejder grupper, VIP 

såvel som TAP. Ved en fremadrettet indsats er det vigtigt at have dette for øje og på TAP området 

er det specielt vigtigt at sikre medarbejderinddragelse i de forestående omlægninger af den 

administrative struktur på AU og ST. 

 

Målsætning  

Målsætningen er at øge inddragelsen i beslutningsprocesser på alle niveauer, således at både den 

enkelte medarbejder/studerende og fora/råd/nævn/udvalg i højere grad inddrages i og er 

medskabende til ledelsens beslutninger. 

 

Opgaven for koordinationsgruppen  

a) Understøtte drøftelsen 

Koordinationsgruppen understøtter drøftelsen af inddragelse i ST’s fora/råd/nævn/udvalg ved at 

udsende spørgsmål, som fokuserer på:  

- Inddragelse af den enkelte medarbejder/studerende ift. ST’s fora/råd/nævn/udvalg 

- Inddragelse af ST’s fora/råd/nævn/udvalg i ledelsesbeslutninger 

- Gode medinddragelsesprocesser 

Spørgsmålene sendes via center-/institutledere og formænd for de tværgående fora.  

Ved spørgsmålene lægges en ramme, som beskriver de enkelte fora/råd/nævn/udvalgs formelle 

rolle og struktur.  

 

b) Samle op på drøftelserne og udarbejde indstilling til fakultetsledelsen 

Koordinationsgruppen indhenter svar på spørgsmålene (via center-/institutledere og formænd) og 

laver en fælles opsamling og indstilling til fakultetsledelsen.  

 



04.11.2014 

Koordinationsgruppens sammensætning: 

• Søren Bom Nielsen (formand) 

• Michelle Williams 

• Niels O. Nygaard 

• Tom Vindbæk Madsen 

Koordinationsgruppen sekretariatsbetjenes af Anna Bak Maigaard, Dekansekretariatet 

 

Produkter:  

Koordinationsgruppens produkter:  

- Spørgsmål til ST’s fora/råd/nævn/udvalg 

- Ramme for de enkelte fora/råd/nævn/udvalg 

- Analyse og anbefalinger til fakultetsledelsen 

 

Fakultetsledelsens produkter 

- Procedurer for øget inddragelse.  

- Rammer for samspil mellem dekanat og institutudvalg.   

- Feedback til fora/råd/nævn/udvalg 

 

Institut-/centerledelsens produkter 

- Procedurer for øget inddragelse.  

 

 

Proces- og tidsplan:  

Tidspunkt Aktør Emne Produkt 

30. okt. 2014 Fakultetsledelsen Indledende drøftelse Ramme for koordinationsgruppens 

arbejde  

Primo november Koordinationsgruppe Udsender spørgsmål til 

råd/nævn/fora/udvalg via 

institutledere og formænd 

 

Spørgsmål vedr. inddragelse 

November-januar Råd/nævn/udvalg/fora Drøfter inddragelse 

 

 

6. februar institutledere og formænd Frist  Svar på spørgsmål vedr. 

inddragelse 

 

Februar Koordinationsgruppe Udarbejder analyse og anbefalinger Analyse og anbefalinger 

fremlægges på 

fakultetsledelsesmøde, sendes til 

fora, nævn, råd og udvalg (som 

feedback) . Evt. input til artikel i 

ST’s nyhedsbrev 

 



04.11.2014 

Marts Fakultetsledelsen Procedurer for øget inddragelse.  

Rammer for samspil mellem 

dekanat og institutudvalg.   

Beslutninger  

Institut- og centerledelser Procedurer for øget inddragelse.  

 

Beslutninger 

Råd/nævn/udvalg/fora Modtager analyse, anbefalinger og 

nye procedurer/rammer  

Drøftelse/videre arbejde i 

udvalget. 

April Fakultetsledelsen Status  Referat 
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