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 Notat 

Konklusion vedrørende bedre medinddragelse på ST 
 
 

1. Baggrund 
Alle institutter, råd, nævn og udvalg på ST har i vinteren 2014/2015 haft mulighed for at 
komme med forslag til, hvordan inddragelse af medarbejdere og studerende i beslutningerne 
på ST og AU kan styrkes. Der er indkommet mere end 20 bidrag, som er blevet behandlet af 
en arbejdsgruppe nedsat af fakultetsledelsen (Niels O. Nygaard, Michelle Williams, Tom 
Vindbæk Madsen, Søren Bom Nielsen).  
Arbejdet er sat i gang som opfølgning på problemanalysen i 2014, som viste et behov for at 
udvikle en beslutnings- og mødekultur på ST, som er kendetegnet ved en højere grad af aner-
kendelse, rettidighed, feedback, lydhørhed, engagement og gennemsigtighed.  
 

2. Beslutning  
Arbejdsgruppen anbefaler, at principperne gælder for alle beslutningsgange på ST, det vil si-
ge for alle udvalg og lederskab på fakultetsniveau og institutniveau. Principperne skal også 
gælde ST’s arbejde i udvalg på universitetsniveau.   
Anbefalingerne (nedenfor) er tiltrådt af fakultetsledelsen d. 26. marts 2015.  
FSU og Akademisk Råd har efterfølgende drøftet anbefalingerne og har tilføjet enkelte æn-
dringer vedr. bedre inddragelse af studerende. De endelige anbefalinger er vedtaget af deka-
nen d. 15. maj 2015.  
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3. Anbefalinger  
 

A) Mødekultur  
En vigtig forudsætning for at skabe en kultur, som bidrager til idegenerering og medinddra-
gelse er gode møder.  
 
Gode møder er kendetegnet ved:  
- At alle deltagere har forberedt sig: Materialet er fremsendt i god tid og repræsentanterne 

har involveret deres bagland.  
- Fokus for mødet er meningsudveksling, beslutningstagning og idegenerering. Der er afsat 

tid til at diskutere væsentlige emner. 
- Engagement. Mødedeltagernes engagement kan understøttes af roterende mødeledelse 

og skiftende ansvar for oplæg.  
- Mødedeltagernes og mødeledernes tone er præget af anerkendelse, respekt og lydhør-

hed.  
- Tydelig kommunikation før og efter mødet. 
 

 

B) Bedre planlægning af møder og høringer 
Planlægning af møder, høringer og beslutningsprocesser bør være præget af rettidighed og 
koordinering på tværs af organisatoriske niveauer.  
 
Langtidsplanlægning  
• Alle udvalg, råd og nævn arbejder efter årshjul, som fastsætter tidspunkt for drøftel-

se/beslutning af strategiske emner. Det er især vigtigt at møder på højere niveau (fx HSU, 
HAMU og FSU, FAMU) ligger fast og ikke flyttes. 

• Årshjul gøres synlige og koordineres, så der er sammenhæng mellem drøftel-
ser/beslutninger på AU-niveau, fakultetsniveau og institutniveau.  

• Realistisk ambitionsniveau: Ikke for mange emner/høringer ad gangen.  
 
Høringer og mødemateriale skal sendes ud i god tid 
• Mødemateriale sendes som tommelfingerregel ud mindst en uge før mødets afholdelse.  
• Høringsmateriale sendes så vidt muligt ud mindst 14 dage før fristen. Høringer koordine-

res på fakultetsniveau, herunder tildeling af nødvendig tid, anbefaling af hvem der skal 
involveres og udarbejdelse af udkast til høringssvar. Med indkaldelse af høringsbidrag 
skal der følge en forklaring af processen: Hvordan og til hvem spiller høringssvaret ind?  

• Nye emner, som ikke fremgår af årshjul, skal så vidt muligt varsles før mødets afholdelse.  
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C) Information før og efter en beslutning 
Alle enheder og niveauer på ST og AU bør arbejde med formen for dagsordener og referater, 

så dokumenterne bliver en aktiv del af kommunikationen mellem ledelse, udvalgsmed-
lemmer og bagland før og efter en beslutning.  

 
Udfoldede dagsordener og skarpe referater 
• Af en dagsorden skal det fremgå, hvad punktet drejer sig om, så det er muligt for medar-

bejdere og studerende, der ikke deltager i møderne, at vurdere om man skal sætte sig ind 
i bilagsmaterialet og bidrage til drøftelserne.  

• Dagsordener skal angive om punkter er til i) orientering, ii) drøftelse og/eller iii) beslut-
ning. 

• Referater skal være korte, præcise beslutningsreferater.  
• Referater skal kunne læses og forstås uden adgang til bilagene. 
 
Feedback 
• Referater sendes ud hurtigt efter mødeafholdelse.  
• Der sendes feedback ud til høringsparterne efter en høring.  
 
Kommunikation før og efter væsentlige beslutninger 
• Ved vigtige beslutninger kan dagsordener og referater ikke stå alene. Kommunikation 

forud for og efter vigtige beslutninger foregår direkte mellem ledelsen og medarbejde-
re/studerende – fx via medarbejdermøder, nyhedsbreve eller emails.  

 
D) Tilgængelighed og brug af fælles systemer 
Det skal være nemt for udvalgsmedlemmer, ledelse, studerende og medarbejdere at finde 

dagsordner og referater fra tidligere og kommende møder via fælles systemer.  
 
Tilgængelighed 
• Dagsordener og referater skal være tilgængelige for medarbejdere og studerende via fæl-

les systemer. 
• Ikke alt bilagsmateriale egner sig til offentliggørelse på AU’s hjemmesider, men det skal 

være muligt for interesserede medarbejdere og studerende at rekvirere ikke-fortroligt 
bilagsmateriale.  

 

E) Styrkelse af udvalgenes og udvalgsmedlemmernes rolle 
Udvalgsmedlemmer/repræsentanter spiller en væsentlig rolle i forhold til at inddrage med-
arbejdere og studerende i beslutningsprocesser. Alle udvalg bør løbende fastlægge og evalue-
re rammerne for samspillet mellem medlemmer og bagland.  
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Synlighed 

• Ledelse og udvalgsmedlemmer om at synliggøre udvalgenes arbejde og repræsentanter-
nes rolle for medarbejdere og studerende – fx via flyers, hjemmesider og optræden på 
medarbejdermøder.   

• ST’s repræsentanter i eksterne udvalg og udvalg på AU-niveau skal i højere grad melde 
tilbage til fakultetsledelsen (via jævnlig skriftlig orientering) og relevante udvalg og nøg-
lepersoner på ST.  

• Ledelse og udvalgsmedlemmer samarbejder om at tydeliggøre for studerende og medar-
bejdere, til hvem og hvordan man kan videreformidle gode ideer, bekymringer, osv.  

 
Repræsentanters samspil med deres bagland 
• Alle udvalg på fakultets-, institut og universitetsniveau skal jævnligt drøfte, hvordan 

samspillet mellem udvalgsmedlemmerne og de medarbejdere/studerende, de repræsen-
terer, kan styrkes.  

• Udvalg med områderepræsentation (dvs. hvor ikke alle enheder er repræsenteret, fx FSU 
og studienævn) har en særlig udfordring i forhold til at kommunikere med baglandet. 
Rammer for samspil mellem repræsentanter og bagland skal fremgå af forretningsorde-
nen og evalueres løbende.  

• Punktet ”kommunikation af beslutninger fra mødet” skal være fast på alle dagsordener.  
• Udvalg kan overveje at etablere postkasser til input og ideer fra studerende.  
 
F) Samspil mellem udvalg og ledelse  
Samspil mellem udvalg og ledelsen skal styrkes via tidlig inddragelse og deltagelse i hinan-
dens møder. Prodekanernes rolle i forhold til at orientere baglandet på ST om drøftelser på 
universitetsniveau og i eksterne fora skal styrkes.  
 
Åbenhed og tidlig involvering 
• Fakultetsledelsen og institutledelserne skal involvere udvalg, råd og nævn tidligt i be-

slutningsprocesser, sådan at udvalg, råd og nævn kan bidrage til at nuancere overvejelser 
og foreslå løsninger.  

 
Invitation af råds- og udvalgsformænd på ledelsesmøder 
• Fakultetsledelsen, institutledelser og øvrige ledelsesfora inviterer udvalgs-/rådformænd 

og andre nøglepersoner til at deltage på møder under drøftelse af strategiske punkter. 
 
Prodekanernes rolle 
• Prodekaner informerer løbende fakultetsledelsen og andre relevante ud-

valg/nøglepersoner om udviklingen på deres respektive områder, herunder om drøftel-
serne i AU’s tværgående bånd. 

• Prodekaner deltager jævnligt i møder i de relevante udvalg på fakultetsniveau (med min-
dre prodekanen er formand, fx studienævn og ph.d. committee).  

• Via årshjul understøtter prodekanerne sammenhæng mellem drøftelser på universitets-, 
fakultets- og institutniveau.   

• Prodekaner og udvalg samarbejder om at afholde tværgående tema-/brainstormmøder, 
når der opstår behov.    
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4.  Oversigt over bidrag fra institutter samt råd, nævn og udvalg 
 
Der er indkommet 23 bidrag fra institutter, råd, nævn og udvalg på ST, som på forskellig vis 

har belyst spørgsmålene:  
 

• 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?  

• Hvad skal der til, for at ST’s udvalg, råd, fora og nævn i højere grad kommer til at fun-
gere som idégeneratorer? 

 
Hovedpunkterne i bidragene fremgår af nedenstående stikordsoversigt. Det er også muligt at 

få tilsendt hele eller dele af det indkomne materiale (kontakt Anna Bak Maigaard, ab-
mai@au.dk)  

 

Vedr. bedre planlægning af møder og høringer (1) 

Langtidsplanlægning  
• Realistisk ambitionsniveau: Ikke for mange emner/høringer ad gangen (FOOD) 
• Rettidighed og klarhed (FSU) 
• Bedre sammenhæng mellem fakultetsudvalg og institutudvalg (AR, studienævn) 
• Årshjul for fakultetet med planlagte emner og høringer (ENG, GEOS, FOOD)  
• Temabank for udvalgene (GEOS) 
• Gode erfaringer med årshjul for alle udvalg (AGRO) 
• Der skal  etableres klare veje for hvorledes emner kommer fra LSU til FSU og HSU (ANIS) 

Høringer og mødemateriale skal sendes ud i god tid 
• Send materiale ud i god tid (ENG, GEOS, FOOD, INANO, PHYS, MBG, GSST, FAMU) 
• ST skal  planlægge/informere om arrangementer/priser i god tid for at tillade en robust 

proces på institutniveau, orientering af personale, anerkende at ikke al personale befin-
der sig i Aarhus. 

• Inddragelse af udvalg m.fl. vil kunne fungere mere rationelt, hvis en medarbejder i et hø-
jere rangerende udvalg under ST kommer med et udspil til et høringssvar (ENG) 

• Høringer skal  koordineres på ST-niveau, tildeling af nødvendig tid, anbefaling af hvem 
der skal  involveres (FOOD) 

 
Vedr. information før og efter en beslutning (2) 

Udfoldede dagsordener og skarpe referater 
• Dagsorden for ledelsesmøder lægges på medarbejdersiden 5 dage før mødet med henblik 

på, at sektionslederne kan indsamle input (ENVS) 
 
Tilgængelighed 
• Ønske om større indblik i udvalg på fakultets- og AU-niveau (ENG, FOOD, MBG) 
• Bedre adgang til information om aktuelle processer (SN) 
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Feedback 
• Hurtig offentliggørelse af referater (ANIS, FOOD, FSU) 
• Information skal sendes på engelsk (og dansk) (ENG) 
• Feedback om resultat af udvalgenes behandling og indmeldinger. Hvad er taget til efter-

retning og hvad er ikke (MBG) 
 

 
Kommunikation før og efter væsentlige beslutninger 
• Mere information via udvalg i stedet for direkte til medarbejdere (undgå spam, synliggør 

mandat) (FAMU) 
• Emails til fra ledelsen alle medarbejdere med information fra FSU (FSU) 
• Hyppige medarbejdermøder på flere niveauer i kombination med nyhedsbreve, referater 

(AGRO, CS, PHYS) 
 

Vedr. styrkelse af udvalgenes og udvalgsmedlemmers rolle 

Synlighed 

• Udvalgsstruktur og repræsentanter skal  være synlige for medarbejderne (GEOS, FOOD, 
INANO, MBG, GSST) 

Repræsentanters samspil med deres bagland 
• Udvalgsmedlemmer skal være opsøgende ift. at indhente input forud for møder (inano, 

ANIS) 
• Udvalg med områderepræsentation (dvs. hvor ikke alle enheder er repræsenteret, fx FSU 

og studienævn) har en særlig udfordring ift. at melde tilbage til baglandet (DCE, FSU, 
ANIS).   

• Så mange emner som muligt skal  tages op i etablerede fora (FAMU) 
• Brug de lokale udvalg via spørgeskemaer og konkrete forespørgsler, så flest mulige med-

arbejdere høres (MBG) 

• Nedsættelse af ad hoc grupper, hvor der inddrages flere dele af organisationen (MBG) 
• Årligt udvalgseftersyn (CS) 

 

Udvalg, råd og nævn som fora for idegenerering  
• Fast idé-punkt på alle møder (FSU) 
• Årligt visionsseminar (FSU) 
• Roterende mødeleder (FOOD)  
• Gode erfaringer med at få, lange møder i institutforum afløses af hyppigere, kortere mø-

der (ENVS) 
• Opfordring/Åben postboks pr. udvalg til ideer fra studerende og medarbejdere (FOOD, 

ENVS, MGB) 
• Formalisering af ideernes vej op gennem systemet (GEOS)  
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Vedr. samspil mellem udvalg og ledelse 

Åbenhed og tidlig involvering 
• Ledelsen indfører åbenhed om mødemateriale og referater fra ledelsesmøder (DCE) 
• Åben og lyttende ledelse (GEOS) 
• Beslutninger er ikke taget på forhånd, således det er emner til behandling og ikke blot 

orienteringssager (MBG, AR) 
• Ledelsen skal turde tænke højt. Tage diskussioner op tidligt i processen (FSU) 
• Større gennemsigtighed i beslutningsgrundlag (SN) 
• Skarpere adskillelse mellem LSU og Institutforum (ENG, FSU) 
• Overlappende møder mellem LSU og Institutforum (ANIS) 
 
Invitation af råds- og udvalgsformænd på ledelsesmøder 
• Udvalgsformænd inviteres med til ledelsesmøder (AGRO, PHYS) 
• Akademisk Råd som hørings-/sparringsorgan for dekanen; Den inspiration og ideudvik-

ling, der sker i Akademisk Råd bringes videre af formanden til Fakultetsledelsen, så for-
manden for Akademisk Råd derved i højere grad bliver inddraget i Fakultetsledelsen. AR-
formand/udvalgte medlemmer deltager på fakultetsledelsesmøder (MBG, AR) 

• Ønske om at blive inddraget i strategiske diskussioner (SN) 
• En lang række udvalg og bred lederkreds understøtter inddragelse (CHEM/CS/PHYS) 

Samspil mellem prodekaner og udvalg 
• Gode erfaringer med jævnlige møder mellem prodekan og udvalg (studienævn, GSST) 

• Studieleder deltager i flere studienævnsmøder (SN) 

• Fælles årligt brainstormingsmøde for alle ST-institutter inden for pågældende udvalg 
(ENG) 

• Årlige møder på AU-niveau mellem fakulteternes ph.d. skoleledere og formandskaberne 
for ph.d. udvalgene (GSST) 
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Mål  Implementeringsaktivitet Tidspunkt 

Mødekultur 

Gode møder Hvert enkelt mødeforum/-udvalg drøfter mødekultur, mødeformer og 
understøttelse af inddragende beslutningsgange og effektivitet 

En gang årligt 

Bedre planlægning af møder og høringer 

Langtidsplanlægning  Årshjul og mødeplaner for processer og udvalg på universitets- og ud-
arbejdes og formidles til administrative ledere (på institutterne, i ad-
ministrationscenter ST og på fakultetssekretariatet) 

F2015 

Høringer og mødemateria-
le skal sendes ud i god tid 

Princip drøftes og implementeres via administrative ledere (på insti-
tutterne, i administrationscenter ST og på fakultetssekretariatet) 

F2015 

Information før og efter en beslutning 

Udfoldede dagsordener og 
skarpe referater 

Principper og formater drøftes og implementeres via administrative 
ledere (på institutterne, i administrationscenter ST og på fakultetsse-
kretariatet) 

F2015 

Feedback Principper og formater drøftes og implementeres via administrative 
ledere (på institutterne, i administrationscenter ST og på fakultetsse-
kretariatet) 

E2015 

Kommunikation før og ef-
ter væsentlige beslutninger 

Implementeres løbende af medlemmer af fakultetsledelsen og ud-
valgsformænd 

Løbende  

Tilgængelighed og brug af fælles systemer 

Tilgængelighed Afdækning af muligheder ift. fælles systemunderstøttelse og proces-
ser. Indstilling til fakultetsledelsen.  

E2015 

Styrkelse af udvalgenes og medlemmernes rolle 

Synlighed Gode eksempler distribueres via administrative ledere og fakultets-
ledelsen.  

F2015 

Repræsentanters samspil 
med deres bagland 

Alle udvalg drøfter samspil mellem medlemmer og bagland. En gang årligt  

Samspil mellem udvalg og ledelse  

Åbenhed og tidlig involvering Princippet implementeres af fakultetsledelsen Løbende 

Invitation af råds- og ud-
valgsformænd på ledelses-
møder 

Princippet implementeres af fakultetsledelsen Løbende 

Prodekanernes rolle Princippet implementeres af dekanatet Løbende  

 


