
LEDERGRUPPEMØDE AU KOM  

REFERAT af mødet den 21. august 2014 (2014-34) Deltagere: Christina Breddam (CBR), Svend 

Aage Mogensen (SAM), Bjørg Tulinius (BTU), Signe Hvid Maribo (SHM,) Ulla Krag Jespersen 

(UKJ), Steffen Longfors (SLO), Elin Møller (EM), Aase Bak (AB), Anders Frølund (AF). 

Referent: AF 

 

DAGSORDEN BESLUTNING 

1. Godkendelse af 

dagsorden for møde nr. 

2014-34 

Godkendt. 

2. Ledergruppemøde 

2014-33 

Godkendelse af referat: 

Referatet blev godkendt med en sproglig rettelse.  

Aktionspunkter – opfølgning: 

Det blev besluttet, at aktionspunkterne fra referatet opsamles sidst i 

referatet for at sikre overblik. 

3. D/Beskrivelse af 
partnerordningen 
 

Dokumentet "producent og partner" skal ændres til det, der skal være 
gældende, det er dette produkt, der skal gennemskrives. Partnerne skal 
henvises til, at det er dette dokument, man skal orientere sig i.  
 
Aktion: Elin laver gennemskrivningen færdig til 28. august, sendes til 
kort høring hos ledergruppen og derefter til Maria, der lægger den på 
medarbejderportalen. Alle funktionschefer henviser deres partnere til 
det nye dokument som det gældende. 

4. M/ Gensidig 
orientering 

BTU: Opfordring fra medarbejderne til at stillingsopslag sættes på 
medarbejdersitet.  
AKtion: Den ansvarlige funktionschef orienterer Maria om opslag og 
hvornår der kan linkes til opslaget på medarbejderportalen. 
 
Foranlediget af en konkret forespørgsel om interne opslag: Det er 
ledergruppens klare holdning, at alle har mulighed for også at søge på 
interne opslag, at det er en fortrolig proces, og  at der ikke er krav om, 
at nuværende leder skal orienteres om det. Ledergrupper opfordrer 
generelt til intern mobilitet. 
 
BTU: Tilmelding til videokursus, frist 1. september. 
 
BTU: Fredrik har redigeret studievalgsfilm lavet af studie-
ambassadørerne og sendes ud til hovedområderne. 
 
BTU: Videnssalon i denne uge dækkes af Ekstern Kom. 
 
SAM: SAM orienterede om diskussioner i Intern Kom-
koordineringsgruppen om nyhedsflow. VI er i en overgangssituation, 
SAM vil gerne bruge praktikanterne til at gennemgå 
medarbejderportalerne for at se, hvordan man bruger nyheder. UKJ 
opfordrer til, at der laves en anbefaling til enhederne om håndtering af 
nyheder og meddelelser (indtil nyhedsmodulet udrulles i 2015). 

Kommentar [S1]: Ledergruppen 



 
Aktion: SAM/Intern Kom laver anbefaling til enhederne. 
 
SAM: Gruppen om standardisering af korrektur tager fat i BSS for at få 
et medlem med. 
 
SAM: Første møde i gruppen om medarbejderservice. Der er lavet en 
procesplan. Om 2 uger fortæller Maria om projektet på FALK. 
 
SLO: En gruppe bestående af VIP-ere mødes i september for at drøfte 
et debatforum, der kan understøtte en løbende og ikke-ledelsesstyret 
debatforum. SLO og SAM deltager. 
 
SLO: Overvejelser om, hvorvidt LMS'et kan bruges som 
kommunikationskanal fra medarbejder til medarbejder. 
 
EM: Diskussion på ST om prioritering af nyheder på au.dk. Man skal 
huske at sende dem til forsiden@au.dk - men det er godt at prioritere 
de forskningsnære og fag-nære nyheder. 
 
AF orienterede om, at LSU orienteres om det aktuelle økonomiske 
overblik. 
 
SHM: Lars Pallesen, IMC er forlænget 1 år til august 2015. 
 
SHM: APV-handlingsplanen tages op i LAMU og LSU. 
 
CBR: Rekruttering af studerende på UL-møde 27.8. 
 
Aktion: AF udsender sagsfremstilling. 
 
CBR: Udviklingskontrakt: AU KOM leverer ikke input på nuværende 
tidspunkt. 
 
CBR: Drøftelse med Stab og Strategi (Grith) om AU KOM's bidrag til 
formidling af AU's strategi. Fra næste år starter processen med, at man 
går ud og spørger i de faglige miljøer om strategien, inden det drøftes 
på Sandbjerg-ledermødet. 
 
CEI's strategi har været drøftet på UL. 
 
CBR: Der afholdes ekstraordinært ASU-møde i den kommende uge om 
UL's løsningsforslag. Der skal bl.a. drøftes handlings- og tidsplanen. 
 
CBR: Hvis der kommer ønsker til ændringer i design mv. er svaret: 
UL’s løsningsforslag er til høring, derfor ingen ændringer nu. 
 
Mødet mandag:  
LG mødes lidt i 9 i Richardt Mortensen-Stuen 
9.00 CBR indleder 
9.30 - 11.00 BBN indleder, debat 
11.00 - 11.30 LG og BBN mødes 
 
11.30 Frokost i Dales for Ledergruppen 
12.00 LGM drøfter fremtiden: organisering af enhederne, organisering 
af samarbejde, høringssvar, hvordan er vi ledere for vores 
medarbejdere i denne proces? UKJ laver udkast til program. 
 



Aktionspunkter  Partnerordning: EM laver gennemskrivningen færdig til 28. 

august, sendes til kort høring hos ledergruppen og derefter til 

Maria, der lægger den på medarbejderportalen. Alle 

funktionschefer henviser deres partnere til det nye dokument som 

det gældende. 

 Interne opslag: Den ansvarlige funktionschef orienterer Maria 

om opslag og hvornår der kan linkes til opslaget på 

medarbejderportalen. 

 Nyhedsflow: SAM/Intern Kom laver anbefaling til enhederne. 

 Rekruttering: AF udsender sagsfremstilling til UL. 

 

 


