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Lederforum den 22. august kl. 8.00 – 9.30 
 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Peter Hokland 
Linda Ibsen 
Jens Otto Lunde Jørgensen 
Søren Laurberg 
Helene Nørrelund (u. pkt. 2) 
Jens Christian Sørensen 
Per Hove Thomsen 
Marianne Rudebeck Budde (ref.) 

 
Referat 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 
08.08.2016 
Kort præsentation af ny kommunikationspartner Nanna Jespersgaard, 
nj@au.dk 
Som opfølgning på mødet vedr. optimering af forskningsfinansiering del-
tager Birgit Christensen, Forskningsstøtteenheden i mødet i Lederforum 
den 3. oktober 2016. 
Referat godkendt. 
 

2. Drøftelse af kommunikation mellem de faglige miljøer 
Som opfølgning på møde i Lederforum den 13.06.16 deltager Helene 
Nørrelund under punktet.  
Helene gav eksempler på  uhensigtsmæssig kommunikation mellem For-
skeruddannelsens (FU) personale og  forskere (phd-stud., vejledere og 
professorer), hvor tonen var alt for hård. Helene medgav, at der er fore-
kommet fejl på FU, men at man arbejder på sagen og bla. har fået hjælp 
fra AU Kommunikation.  
Mødedeltagerne gav udtryk for, at det ikke er acceptabelt at kommunike-
re på den måde, som Helene beskrev, men orienterede også om episo-
der, hvor forskere med rette kunne opfatte personalet på FU som regel-
ryttere.  
Der var enighed om, at det er et udtryk for fremskridt, at problematikken 
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drøftes åbent i Lederforum, og KKLP’erne glædede sig over Helenes atti-
tude. 
Det blev aftalt, at 
• FU i højere grad skal søge at inddrage instituttets sagsbehandler 

vedr. phd-forløb 
• Helene deltager i kommende møde i Professorsammenslutningen 

mhp. at italesætte problematikken 
 
 
3. Drøftelse af ReAp (Research Application)  

Det ønskes afklaret, 
• hvorledes processen omkring godkendelser udmøntes på IKM 
• hvorledes beslutning om implementering af ReAp pr. 01.09.16 kom-

munikeres til instituttets VIP’ere 
 
Med henblik på at sikre overblik over udestående forskningsansøgninger, 
skal alle ansøgninger over 0,5 mio. kr. fremover registreres i ReAp. Det 
foreslås, at den proces, som på IKM skal sikre overblikket, kombineres 
med kvalitetssikring af ansøgningerne. Denne del vil efterfølgende blive 
drøftet med Birgit Christensen, Forskningsstøtteenheden. 
Linda tilretter det fremsendte bilag med de på mødet fremkomne kom-
mentarer med henblik på udsendelse til professorer senere i dag. 
 
 

4. Drøftelse af indstilling af kandidater til Jens Chr. Skov-prisen 
Lukket punkt. 
  
 

5. Orientering fra Kristjar 
• Økonomi 

Resultatet for 2016 bliver som forventet, dog ser det ud som om in-
stituttet vil modtage flere STÅ-midler end budgetteret. 2017 og 2018 
forventes også at blive bedre hvad angår STÅ-midlerne. 

• Institutledermøde den 16.08.16 
Der forventes udmelding vedr. Forum-byggeriet først i næste uge. 

• Uddelegering af mødeledelse af Institutforum  
Punktet udsættes  til næste  møde i Lederforum 
 
 

6. Drøftelse af forslag til dagsorden for rektors besøg på IKM 
Forslag til dagsorden vedlagt.  
Punktet udsættes til næste møde i Lederforum 
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7. Drøftelse af promovering af kvindelige forskere v/Peter 
Det bør sikres, at de initiativer, vi sætter i søen, bliver bakket op. Det fo-
reslås derfor, at vi i første omgang ikke laver egentlige opslag, men bru-
ger 3-4 personer som prøveklude og udstillingsvindue med henblik på at 
indhøste erfaringer. 
Peter mener, at der bør være større vingefang på instituttet og opfordrer 
til støtte til kvindelige forskere i hoveduddannelsesstillinger. 
Der var enighed om, at det skal være en fuldstændig åben og transparent 
proces. 
Det blev besluttet, at Peter udarbejder et udførligt forslag, som sendes til 
Linda mhp. drøftelse i Lederforum. 
 

8. Drøftelse af forslag vedr. PURE validatorer (bilag) 
Antallet af validatorer ønskes nedbragt.  Der er på den baggrund udar-
bejdet en oversigt over personer, som er anbefalet fra AU Library. 
Listen godkendes med enkelte ændringer og opdateres med de på mødet 
fremkomne forslag. 
 
 

9. Statusrapport og bedømmelse (bilag) 
Udsættes til næste møde. 

 
 
10. Igangsættelse af ansættelser  

Lukket punkt. 
 

 
11. Eventuelt 

• Godkendelse af indleveret doktordisputats: Den aktuelle dispu-
tats godkendes, og Holger Jon Møller anmodes om at fremsen-
de forslag til bedømmelsesudvalg. 
Søren foreslog, at det på et kommende møde i Lederforum 
drøftes en godkendelsesprocedure på instituttet for indlevere-
de doktordisputatser. 
 

 


