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Fakultetsledelsesmøde d. 23. november 2017 kl. 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 11 
 
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),  Jacob Schach Møller,  Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Birgit Schiøtt (BS), Carsten Suhr Jacob-
sen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Niels Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jør-
gen Kjems (JK), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Rud Keiding (SRK), Kurt Nielsen 
(KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard Hansen (NDH) og Charlotte 
Sand (CS). 
Afbud: Niels Halberg og Hans Brix 
 
 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 
4. Præsentation af EDU IT-satsningen ved Berit Eika  
5. Økonomi 

a. ST budget 2018 - 21 (bilag) 
6. Tematiske centre 
7. Fejring af succeser - erfaringsudvekslings omkring håndtering af fejringer på institut-

terne af teams mv. 
8. Drøftelse af information om nye medarbejdere på institutterne (bilag) 
9. Håndtering af henvendelser fra JS/Danmark, LABSTER mv. (bilag 
10. Biblioteksservice på ST v. Gitte Gjøde og Per Lindblad (bilag) 
11. AU’s strategiske rammekontrakt med ministeriet (bilag) Lukket punkt  
12. Uddannelsesrapport 2017 (bilag) 
13.   Meddelelser 
         a.  Professionel håndtering af opstart af ST’s forskeres Spin-out virksomheder (bilag) 
         b.  Årshjul for PURE (bilag) 
14. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
Dagsordenen blev godkendt. 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 2. november2017 blev godkendt. 
 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
Ingen bemærkninger. 
 
3. Nyt fra medlemmer 
SRK orienterede om status på ansøgninger til ERC Consolidator Grant. De kandidater der sø-
ger vil få hjælp undervejs i processen.  
NCN orienterede i forlængelse heraf om, at Carlos Duarte, i forbindelse med at han fortalte 
om erfaringer med ERC Grants, nævnte at succesraten er 13 % for alle programmer. NCN un-
derstregede, at den faktor som institut- og centerlederne kan gøre noget ved/skrue på, er an-
tallet af ansøgninger der bliver sendt ind. Budgetterne for ERC er stigende de kommende år 
og der er mange af de ingeniørmæssige discipliner som også får støtte. Det er derfor vigtigt, 
at der bliver sendt flere ansøgninger fremadrettet. 
 
SRK nævnte, at Alumnedagen på ST er fastsat til d. 5. april 2018. Der er etableret et Kontakt-
udvalg som samler indspark fra institutterne. Dekanatet har besluttet, at det fælles arrange-
ment fjernes. Det betyder, at det bliver frit for institutterne/centrene at bestemme, hvornår 
på dagen, de vil lave deres alumne arrangement, hvilket har betydning, da der er pres på lo-
kaler mv.  SRK understregede, at det er vigtigt, at institutlederne sørger for, at instituttets 
alumne kontaktperson bringer alle relevante kommentarer ind i Kontaktudvalget. 
 
NCN orienterede om, at der i forbindelse med ESS Rådgivningsmødet i Lund d. 20. novem-
ber 2017 blev underskrevet en MoU mellem flere af de danske universiteter, ESS og Styrelsen 
for Forskning og Uddannelse. 
 
4.   Præsentation af EDU IT-satsningen ved Berit Eika  
BE orienterede om at EDU IT er en kæmpe satsning på AU. Det er en satsning på  
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60 mio. kr. Historikken er kort resumeret, at der har været flere AU initiativer tidligere  
bl.a. valg af Black Board. 
 
Udviklingskontrakten stiller krav om: Tidssvarende undervisningsforløb og afvikling. 
 
Hvad er det AU sigter imod:  

- Tilpasning og udvikling af Blackboard for at indfri læringsplatformens potentiale 
Der er behov for at få blackboard gjort intuitiv lettere tilgængelig. Black board må 
ikke blive en bremse 

- Bedre læringsresultater ved at sikre løbende opmærksomhed på didaktisk udvik-
ling i sammenhæng med teknologisk understøttelse 
Kan vi få de studerende til at lære mere og bruge teknologien. De studerende er op-
taget af, at AU ikke erstatter underviserne med teknologi.  

- Øget studieintensitet og fastholdelse ved at imødekomme og stimulere forskellige 
læringsformer hos de studerende. Der er en udfordring ift. at fastholde og få de 
studerende til at gennemføre. Kan vi hjælpe de studerende med at få mere struktur 
på deres forberedelse. 

- Om få år bliver der virkelig kamp om de studerende. Universitetets markedsposition 
styrkes ved at gå forrest med innovation og fremtidssikring af den forskningsbase-
rede undervisning 
 

Satsningen har en projektperiode 2018-2023 – herefter varig indsats. Fakultetsledelsen får 
materialet når det er klart til bestyrelsen. 
 
Fakultetsleden havde følgende bemærkninger: 

 Det er tankevækkende, at der i dag er forudsigelser omkring at halvdelen af de ame-
rikanske universiteter er nød til at lukke i 2030 pga. nye undervisningsformer. 

 Burde AU ikke være kommet længere? Hvad skal være output? => BE svarede hertil 
at ambitionen er der og at der er en forventning on, at der kommer KPI’er ind i ram-
mekontrakten. BE understregede samtidig, at det er vanskeligt at finde institutioner 
som er forgangsbillede. 

 Der bliver behov for evaluering af on-line undervisning og hvordan den fungerer 
både fagligt og socialt. 

 Det er et problem at mange undervisere i dag underviser under stort tidspres => det 
er vigtig, at man som underviser gør det man er bedst til. Der for er det også afgø-
rende at der kommer studentermedhjælpere skal ind tidligt som muligt. 

 Det er helt afgørende at få brugerne (underviserne) med. Der er undervisere som rig-
tig gerne vil. Der er enkelte undervisere som virkelig forstår det og det kan fungere 
som mentorer. 

 Det er vigtigt at få afmystificeret fremtidens formidling – alt skal ikke være skriftligt. 
 Der skal fokus på, hvordan uddannelse vægtes ind i forhold til bl.a. rekruttering. 

Hvis konkurrenceevnen er at have de bedste undervisere, er det afgørende. => BE de 
studerende vil have høj undervisning og kontakt med underviserne. 
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 Hjælpen/supporten skal være nært ved. 
 
5. Økonomi 

a. ST budget 2018 - 21 (bilag) 
NCN redegjorde for de overordnede resultater. ST forventer at komme ud med underskud i 
år på 4,3, mio. kr. hvilket er i overensstemmelse med det estimerede. ST har en kapital som 
gradvis sættes ind for at tage imod de udfordringer der kommer de næste år. Det vil tære 
på ST kapital. 
 
NCN gjorde nævnte følgende opmærksomhedspunkter: 

 Det ser ud til at overhead procenten s er svagt faldende de næste år. 
 Det er en afgørende forudsætning for ST økonomi, at der bliver sat fokus på fra-

fald. 
 Der kommer større ændringer på ST- bygningsområde – større ændringer. 
 Ledelsespuljen udhules over de kommende år. Fakultetsledelsen havde en indle-

dende drøftelse af hvad det betyder i forhold til de strategiske satsninger (startpak-
ker, tematiske centre, strategic hirings, synergipakker og instrumenter). Det blev 
konkluderet, at punktet behandles og besluttes på et senere møde. 
 

6. Tematiske centre 
NCN roste de medarbejdere der har bidraget ift. at få institutterne til at arbejde sammen og  
få startet de tamatiske centre. Det sidste center: Ilife udestår men er tæt på. 
 
NCN bemærkede, at det sværeste nu er at sikre, hvordan ledelsen skal bidrage til at få  
centrene til at køre. Det er en ledelsesmæssig udfordring. Spørgsmålet er, hvordan under 
støtter ledelsen centrene så det sikres, at de bliver en succes. 
 
Det blev besluttet, at der skal udarbejdes et princippapir som beskriver følgende emner: 

 Hvad gik galt ift. tidligere centre på AU? 
 Autonomi og ledelsesrum.  
 Økonomien 
 Ansættelser 
 Administrativ understøttelse 

 
Fakultetsledelsen havde en indledende drøftelse af de enkelte emner og havde følgende 
overordnede bemærkninger: 

 Centrene skal have en plads og være på. Centrene skal ikke overstyres, men støttes. 
dem.  

 Det er forskelligt hvor bred ledelsesopbakningen er på de enkelte centre er. Der skal 
være et fundament på alle institutter også ift. de institutter/centre der ikke har ansat 
centerlederen. 

 Det er centerlederen der har initiativretten. Det er centerlederne der skal drive cen-
teret og som er ansvarlig for at centeret leverer.  
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 Der er intern konkurrence ift alle centrene – det er en stor udfordring.  
 Der skal være tydelige succes kriterier for centrene. De skal leve op til KIP. Der 

skal være målstyringsparametre og dem skal centrene leve op til. 
 Hvert center har 5 år til at levere og vise at det kan tiltrække eksterne midler.  
 Den administrative understøttelse skal integreres i institutternes administrative 

system. Fundraisere er måske undtaget. Den administrative understøttelse følger 
den medarbejdere det vedrører – fx hvis en af centerets medarbejdere fra er FOOD 
og har brug for administrativ understøttelse skal den administrative understøttelse 
komme fra FOOD. 

 
7. Fejring af succeser - erfaringsudvekslings omkring håndtering af fejringer 
på institutterne af teams mv. 
Lars H. Andersen indledte med at dele sine erfaringer omkring, hvordan man gør på Fysik  
i forhold til fejring af medarbejdernes succeser. Det er helt afgørende, at ledelsen støtter 
sine arbejderne. Anerkendelse og skulderklap er med til at motivere den enkelte  
medarbejder.  
 
LHA nævnte følgende tiltag: 

 Instituttet er fysisk placeret i samme bygning. Det betyder, at det er let at fejre suc-
cesser. Fx med hot dogs og øl i laboratorierne når der er udviklet nye faciliteter. 

 Omtale i instituttets nyhedsbrev når en medarbejder har fået en bevilling. 
 Det handler om kultur – og lederne skal gå foran som et godt eksempel. Vi er alle i 

samme båd – din succes er også min succes. 
 Jubilæum fejres altid med taler, kransekage og champagne. 

 
Fakultetsledelsen bemærkede og supplerede med følgende: 

 det er vigtigt både at fejre både store og små ting – altså både de store bevillingsha-
vere, men også at fejre de mindre ting i dagligdagen. På Datalogi holdes der eksem-
pelvis altid tiltrædelsesforelæsninger med en reception efterfølgende og det er  

               ikke bare for professorer. 
 Tavle hvor alt bliver sat op – også private bryllupsbilleder. 
 Store skærme hvor det kommer op hvem der har fået store bevillinger mv. 
 Hvordan fejre vi noget mere team orienteret – det er altid fejringer af enkeltperso-

ner. 
 Det er vigtigt, at institut og centerlederne er opmærksomme på, om medarbejderne 

trives. Det er ikke alle VIP der får et grundforskningscenter, og det er vigtigt, at man 
som leder får hele holdet med. Alle medarbejdere har brug for anerkendelse og le-
derne skal være opmærksomme på at anerkende, særligt der hvor lederne tror det er 
allermindst vigtigt. Lad være med at holde jer tilbage. Alle medarbejdere har brug for 
anerkendelse. 

 
8. Drøftelse af information om nye medarbejdere på institutterne (bilag) 
På et tidligere fakultetsledelsesmøde blev der efterlyst en proces som skal sikre  
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information på tværs af institutterne omkring ansættelse af nye medarbejdere på de  
enkelte institutter/centre. 
 
Målet er at få skabt enkel proces som sikre, at institutterne/centrene holder hinanden  
orienteret om, hvem der bliver ansat som fast videnskabelig medarbejder på institutterne/ 
centrene. Det er vigtigt, at institut- og centerlederne ved hvem der bliver ansat på de  
forskellige institutter og hvilke kompetencer de har. Det skal være på skrift og der skal  
være 3-4 linjer om vedkommendes fagområder. Det skal være en proces som er enkel at  
administrerer. 
 
Det blev besluttet, at fakultetssekretariatet på ST sørger for, at der bliver trukket 
oplysninger fra ST’s hjemmeside/institutternes hjemmeside med navn på den nyansatte og  
samtidig et link til instituttets/centeret hjemmeside, hvor ansættelsen er omtalt (Navn,  
hvad vedkommende er ansat som (titel) og hvilken forskningsgruppe den på gældende  
høre under). Informationerne samles og kommer med som et meddelelsespunkt på det  
først kommende fakultetsledelsesmøde. 
 
9. Håndtering af henvendelser fra JS/Danmark, LABSTER mv. (bilag) 
Klaus Lønne Ingvartsen har på et tidligere fakultetsledelsesmøde nævnt, at institut 
terne/centrene løbende får henvendelser fra firmaer som eksempelvis JS/Danmark som 
laver online præsentationer. Flere har formentligt også fået henvendelser fra LABSTER 
(virtuelt laboratorium). 

 
Disse henvendelser giver anledning til overvejelser omkring, om hvorvidt institut 
terne/centrene overhovedet kan udnytte sådanne muligheder, uden at det konflikter ift.  
uafhængighed/armslængde mv. i forhold til myndighedsbetjening. 
 
Fakultetsledelsen drøftede karakteren af henvendelserne og besluttede en fælles  
ST holdning/politik i forhold til, hvordan institutterne/centrene fremadrettet håndterer  
sådanne henvendelser.  
 
Der var enighed om, at erfaringen ift. JS/Danmark er, at der ingen merværdi er, da der er  
meget arbejde instituttet/centeret selv skal lave. Derfor kan institutterne/centrene ligeså  
godt selv lave det, og så slippe for at det bliver et produkt som indeholder reklamer. 
 
Det anbefales derfor, at institutter og centre på ST siger nej tak til henvendelser fra  
JS/Danmark, da der ikke er nogen merværdi i det for det enkelte institut/center og fordi  
det sætter spørgsmålstegn ved AU’s uafhængighed ift. myndíghedsbetjening 
 
10. Biblioteksservice på ST v. Gitte Gjøde og Per Lindblad (bilag) 
Der er behov for, at fakultetet, i dialog med biblioteket, prioriterer, hvilke opgaver  
biblioteket skal løse fremadrettet. Målet er at opnå sammenhæng mellem  
personaleressourcer og opgaver, hvilket betyder, at det er nødvendigt at fakultetet  
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omprioriterer opgaver i den aktuelle portefølje svarende til i alt ca. 2 årsværk. 
 
Ressourcerne skal udnyttes bedst muligt. Fakultetsledelsen skal forholde sig til hvad det er  
for ydelser biblioteket skal levere til ST.  
 
Der har været nedsat en arbejdsgruppe og der var inden mødet udsendt oplæg til justering  
af AU Library ST SLA 
 
Oplægget har til formål både at prioritere opgaver men også at gøre service på tværs af alle  
institutter/centre ens og skære det væk der er fløde fra gamle dage og dermed få ressourcer  
til nye opgaver. I forbindelse med prioriteringen af opgaverne skal fakultetsledelsen derfor  
aktivt understøtte et mere ensartet serviceniveau på tværs af institutterne.  

 
Fakultetsledelsen pointerede, at institutterne generelt er tilfredse med biblioteket – det 
fungerer. Der er småjusteringer så der er mere ensartethed på tværs af fakultetet. 
 
Oplægget blev gennemgået og vedtaget med enkelte små justeringer. En ny revideret liste 
sendes til institutterne/centrene. 
 
Registrering i PURE blev drøftet. Det blev besluttet, at Gitte Gjøde (cc til MFL) skal have be-
sked, hvis der er opleves problemer og registreringerne ikke fungerer, så det sikres at alle ar-
tikler bliver registreret i PURE.  
 
11. AU’s strategiske rammekontrakt med ministeriet (bilag)  
Behandlet som et lukket punkt. 
 
12. Uddannelsesrapport 2017 v. FB (bilag) 
FB orienterede om, Formålet med uddannelsesrapporten er at sætte fokus på hvordan det  
står til med kvaliteten på vores uddannelser og kvalitetsprocesserne.  
Uddannelsesrapporterne fra de fire fakulteter danner grundlag fro AU’s fælles uddannelses 
beretning. 
 
Omdrejningspunktet i kvalitetsarbejdet på fakulteterne er de årlige statusmøder for kvalitets-
arbejdet på uddannelser samt de 5-årlige uddannelsesevalueringer. Resultaterne af disse op-
summeres i en årlig uddannelsesrapport.  
 
Rapporten, som blev lavet første gang i 2015, har tre overordnede formål: 

1. At sikre opfølgning på fælles problemstillinger vedr. uddannelsernes kvalitet  
2. At bidrage til løbende udvikling af uddannelserne  
3. At danne basis for en vurdering af, om kvalitetsorganisationen og -aktiviteterne er til-
strækkelige 
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Som et udgangspunkt for den årlige status og uddannelsesevaluering udarbejdes blandt 
andet datapakker med status for de enkelte uddannelsesindikatorer. Indikatorkort indgår i 
rapporten som bilag og giver et billede af blandt andet frafald, studiemiljø og ledighed på 
de enkelte uddannelser. 

 
Rapporten indeholder en handleplan, som beskriver de aktiviteter, der igangsættes på ST  
fremadrettet, indenfor de fem delpolitikker i AU’s kvalitetsarbejde 
 
FB fremhævede, at konklusionerne i rapporten er, at gennemgående er ST uddannelser  
af høj kvalitet og aftagereksperter er glade for kandidater fra ST og giver udtryk for, at ST’s  
kandidater har de rigtige kompetencer. Dimittendarbejdsløsheden er lav på de fleste  
uddannelser og ST gør noget, der hvor den ikke er lav. 
 
FB fastslog, at det forhold at AU alene er blevet positivt akkrediteret er koblet til uddannel-
seskvalitetsprocesserne og ikke til uddannelsernes kvalitet som medierne fejlagtigt beskri-
ver det. 
 
FB pointerede, at de største udfordringer er: 

 Frafald => Det skal der fokus på. Der er mange faktorer som har betydning ift. frafal-
det – både faglige og personlige forhold. Det er en kæmpe udfordring at få løst. 

 Svarprocent på kursusevalueringer 
 Fokus på studiemiljø og stress => Et arbejde der altid vil fortsætte. Der er rigtig 

mange initiativer i gang. Det skal systematiseres og der skal være noget erfaringsud-
veksling. Hvad er det der virker og ikke virker – det er ikke sikkert det er det samme 
der skal gøres på alle uddannelser. 

 Samarbejdet med erhvervslivet og karriereperspektivet. 
 
FB bemærkede, at der har været stor aktivitet på ST i 2017 i form af tiltag som eksempelvis: 
Studiereform, Nyt optagelsessystem, Uddannelsesporteføljen og Styrkelse af samarbejde  
med erhvervslivet (fx Novo Nordisk – karriereklar) 
 
Fakultetsledelsens drøftede Uddannelsesrapporten og bemærkede der generelt bliver gjort 
meget på uddannelsesområdet. Stor ros til alle de der varetager disse opgaver. Fakultetsle-
delsen havde enkelte konkret bemærkninger og korrektioner til rapportens indhold. 
 
Fakultetsledens drøftelse af Uddannelsesrapporten danner samtidig grundlag for udarbejdel-
sen af en ledelsespåtegning, hvormed rapporten godkendes af fakultetsledelsen. 
 
13. Meddelelser 

a. Professionel håndtering af opstart af ST’s forskeres Spin-out virksomhe-
der (bilag) 
b. Årshjul for PURE (bilag) 
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Ingen bemærkninger. 
 
14. Eventuelt 
TST nævnte, at det i forbindelse med ansættelse af eksempelvis professorer hvor der er 
tvivl om, hvorvidt ST kan tilbyde det rigtige lønniveau, er vigtigt at være opmærksom på 
den særlige forskerskatteordning.  PWC kan rådgive om ordningen.   
 
NDH lovede at følge op ift. barselsfond på ST. 


