
 

 

 
 

 

 

Aarhus Universitet  

Aarhus Universitet  

Ny Munkegade 120 

8000 Århus C 

 

 

 

 

 

 

2. oktober 2020 

 
 

Side 1/4 
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FACULTY OF NATURAL SCIENCES  
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den 28. september 2020, kl. 16.15 – 17.50 

Virtuelt (link i mødeindkaldelse) 

Akademisk Råd 

 

Deltagere: Marit-Solveig Seidenkrantz – formand (MSS/GEO), Anne Jensen – fungerende næstformand 

(AJ/ENVS), Kristian Pedersen (KP/dekan Nat), Eskild Holm Nielsen (EHN/dekan Tech), Inge S. Fomsgaard 

(ISF/AGRO), Jens Malmkvist (JM/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Tobias Wang (TWA/BIOS), Ditlev 

Egeskov Brodersen (DEB/MBG), Bo Brummerstedt Iversen (BBI/CHEM), Olav W. Bertelsen (OWB/CS), Hen-

rik Karstoft (HK/ENG), Hanne Lakkenborg Kristensen (HLK/FOOD), Rikke Louise Meyer 

(RLM/iNANO+BiRC), Peter Balling (PBA/PHYS), Kristian Hvidtfelt Nielsen (KHN/MATH), Katrine Vase-

gaard (KV/PHYS-TAP), Sofie Agerbæk (SA/stud.), Rune Naujokat Troelsgaard Thorsen (RNTT/stud.), Stine 

Munkholm Jespersen (SMJ/stud.), Kasper Larsen (KL/stud.), Lasse Louis Svendsen LLS/stud.), Frederik 

Kronvang Gade (FKG/stud.), Marianne F. Løyche (MFL/Nat DKN), Mie Lundgaard (MLU/Tech DKN), Niels 

Damgaard Hansen (NDH/ADM) 

Afbud: Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP), Noor De Jong (NDJ/MBG-TAP), Annette Baattrup-Pedersen 

(ABP/BIOS) 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: Pia Thystrup (pkt. 2) 

REFERAT  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 

2. Opdatering kriterier for varig ansættelse (ABC-kriterier) v. Pia Thy-

strup (bilag) 

3. Status på corona v. dekanerne 

4. Økonomi v. dekanerne (bilag) 

5. Forberedelse af de Akademiske Råds fælles seminar på Sandbjerg 

Gods den 9.-10. november 2020 

6. Forberedelse af formændenes møder med universitetsledelsen og be-

styrelsen (bilag) 

7. Arbejdsgruppe til forberedelse af drøftelse af implementering af Kli-

mastrategi på AU (bilag) 

8. Ph.d.-grader siden sidst (bilag) 

9. Meddelelser (bilag) 

a. Høringssvar fra Nat-Tech Akademisk Råd vedr. handleplan for di-

versitet og ligestilling på AU 2020-2021 

b. Dagsorden til møde mellem formændene for de akademiske råd 

og Universitetsledelsen 30.9. 

c. Læringsforløb om ansvarlig forskningspraksis 

10. Eventuelt, herunder næste møde 
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 Kl. 16.15 – 16.20 (5 min.) 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 

MSS bød velkommen til mødet. Dagsordenen blev godkendt med den æn-

dring, at punktet vedr. økonomi kom før status på corona. 

 

MSS orienterede om, at Lotte Bach Larsen fra Institut for Fødevarer er ud-

peget til AUFF’s bestyrelse for Tech efter skriftlig votering i rådet. AU’s 

årsfest i 2020 er aflyst og udnævnelsen af årets æresdoktorer er derfor ud-

skudt til 2021. 

 

Referaterne fra det ordinære møde den 17. juni 2020 og fra det ekstraordi-

nære møde den 24. august blev godkendt. 

 

Kl. 16.20 –16.45 (25 min.) 

2. Opdatering kriterier for varig ansættelse (ABC-kriterier) v. Pia Thy-

strup (bilag) 

Pia Thystrup orienterede om de forslåede til ændringer i kriterierne for va-

rig ansættelse. En arbejdsgruppe har lavet forslaget til justeringer, som her 

nødvendige i forlængelse af den nye stillingsstruktur for VIP’er, hvor kra-

vene til undervisning er opprioriteret.  

 

Rådet udtrykte bekymring for de foreslåede ændringer, men bakkede op 

om dem som den bedst mulige løsninger under de nuværende lovgiv-

ningsmæssige rammer, hvor oplevelsen er, at stillingsstrukturen ikke pas-

ser med virkeligheden. 

 

Kl. 16.50 – 17.00 (10 min.) 

3. Status på corona v. dekanerne 

Dekanerne gav en status på corona-situationen på AU. Der er i øjeblikket 

en uheldig tendens til at smittetallene i Aarhus går op, særligt blandt de 

20-25-årige.  

Dekanerne har holdt møde med repræsentanter fra de studerendes for-

eninger og organisationer med henblik på at drøfte håndtering og mulige 

tiltag for at undgå yderligere restriktioner. De studerende er gået meget 

konstruktivt ind i dialogen. Det blev på mødet påpeget, at der har været 

eksempler på undervisere, som ikke har overholdt retningslinjerne.  

 

MSS bemærkede, at det går fint mange steder, men at det er vigtigt at 

minde hinanden om at være opmærksomme på retningslinjerne. 

 

NDH gjorde opmærksom på muligheden for at sende en sms til bygnings-

området, hvis der mangler sprit. 

 

BBI opfordrede til, at alle downloader smittestop-appen. 

 

Kl. 17.00 – 17.05 

PAUSE 
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Kl. 17.05 – 17.15 (10 min.) 

4. Økonomi v. Peder Damgaard (bilag) 

Peder Damgaard gav en status på de aktuelle tal i ØR3. 

 

Kl. 17.15 – 17.25 (10 min.) 

5. Forberedelse af de Akademiske Råds fælles seminar på Sandbjerg 

Gods den 9.-10. november 2020 

MSS oplyste, at det endnu ikke er afklaret om seminaret afholdes som 

planlagt. Der forventes at træffes beslutning i den kommende uge. For-

mændene for de akademiske råd har foreslået at temaet for seminaret bli-

ver diversitet og ligestilling. Der er mulighed for at foreslå andre emner, 

der derefter kan drøftes med de øvrige formænd. 

 

Der var opbakning til temaet og HLK foreslog, at man inviterede en op-

lægsholder fra et sted, hvor man har haft succes med diversitets- og lige-

stillingsindsatsen. 

 

Kl. 17.25 – 17.35 (10 min.) 

6. Forberedelse af formændenes møder med universitetsledelsen og be-

styrelsen (bilag) 

MSS orienterede om, at formændene for de akademiske råd har møde med 

Universitetsledelsen den 30. september og med bestyrelsen den 8. oktober. 

Et udkast til årsberetning fra Nat-Tech Akademisk Råd har været i skriftlig 

høring og derefter opdateret. Årsberetningen blev godkendt. Hvis der er 

noget rådet gerne vil gøre særligt opmærksom på, kan man give besked til 

MSS og AJ. 

 

Kl. 17.30 – 17.40 (10 min.) 

7. Arbejdsgruppe til forberedelse af drøftelse af implementering af Kli-

mastrategi på AU (bilag) 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Katrine Vasegaard, Jens 

Malmkvist og Sofie Agerbæk, som forbereder en drøftelse af AU’s klima-

strategi på Akademisk Råds møde den 25. november. 

 

Kl. 17.40 – 17.45 (5 min.) 

8. Ph.d.-grader siden sidst (bilag) 

MSS orienterede om, at der er tildelt 41 ph.d.-grader siden sidst. Rådet tog 

informationen til efterretning. 

 

Kl. 17.45 – 17.50 (5 min.) 

9. Meddelelser (bilag) 

a. Høringssvar fra Nat-Tech Akademisk Råd vedr. handleplan for di-

versitet og ligestilling på AU 2020-2021 

b. Dagsorden til møde mellem formændene for de akademiske råd 

og Universitetsledelsen 30.9. 

c. Læringsforløb om ansvarlig forskningspraksis 
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10. Eventuelt, herunder næste møde 

MSS havde fået et spørgsmål til ansatte i kategorierne studielek-

tor/studieadjunkt. HR har oplyst, at der på nuværende tidspunkt ikke er 

ansatte i de to kategorier, men at der er to ansættelser på vej på hhv. ENG 

og CS.  

 

MSS orienterede om næste møde, som er planlagt til den 25. november og 

er det sidste planlagte møde i det fælles råd. Det er håbet, at mødet kan af-

holdes fysisk og der er ligeledes reserveret tid til en fælles middag. Det vil 

afhænge af udviklingen, om det kan lade sig gøre. 


