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 Ad 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

 

Dagsorden blev godkendt. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

 

Ad 2. Strategiproces på Nat v. KP 

 

KP har været på besøg på i alt 5 institutter. De sidste 3 institutter var sat i 

kalenderen lige efter efterårsferien, men har måttet udskydes på grund af 

smittetrykket og myndighedernes anbefalinger. Møderne vil blive afholdt 

snarest muligt – om nødvendigt virtuelt.  Institutbesøgene har fungeret 

som ”kick off” til strategiprocessen.  

 

Næste skridt i processen bliver en virtuel workshop på hvert institut, hvor 

der planlægges break-out sessioner med dialog. Jeres input og opsamling 

fra debatten på instituttet vil blive samlet og vil sammen med bidrag fra 

fokusgrupper med fx tenure trac og virksomheder, blive brugt til den vide-

re proces med formulering af Nat strategi. De kommende to nye prodeka-

ner vil også skulle inddrages i arbejdet. Et udkast til strategi vil blive sendt 

til høring i akademisk råd og på institutterne. I begyndelsen af det nye år 

skulle der gerne være en strategi vedtaget. 

 

Det blev fremført, at det var spændende at skulle arbejde med strategi, 

men at det var vigtigt, at strategien kommer til at bygge på det, vi er gode 

til og det som institutterne bidrager med. 

 

KP bekræftede, at institutternes arbejde med opfølgning på evalueringerne 

af forskningen skal indgå i arbejdet med strategien. Desuden understrege-

de han, at ramme er AU´s strategi. Det der skal arbejdes med er, hvem vi 

er på Nat og hvor vi vil være om 10 år. Det er vigtigt, at få rådets og insti-

tutternes bud på det, vi skal gøre fælles på tværs af institutter. 

 

Ad 3. Valgstruktur Akademisk Råd Nat 

 

Akademisk Råd godkendte på møde i juni ny valgstruktur for rådet gæl-

dende fra februar 2021. På mødet blev der efterlyst mulighed for at oprette 

en observatørpost til postdocs/adjunkter.  

 

MSS oplyste, at det ikke er muligt at oprette en observatørpost if reglerne. 

Rådet kan vælge at invitere en adjunkt eller post doc. med til møderne, 

men der kan ikke være en fast observatør post. 

 

MSS mindede om, at der er snart er valg til Akademisk råd, og at der skal 

opstilles mindst 1 medlem og 1 suppleant for hver plads.  

 

Ad 4. Eventuelt  

 

- 


