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AARHUS 
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Lederforum den 23. november 2015 kl. 8.00 – 9.00 
 
Mødested: AUH Skejby, mødelok. 1B 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Peter Hokland 
Linda Ibsen 
Jens Christian Hedemann Sørensen  
Per Hove Thomsen 
Marianne Rudebeck Budde (ref.) 
 

Afbud: Jens Otto Lunde Jørgensen 
             Søren Laurberg 

Annette Haagerup 
Peter Leutscher 
Ingunn Ridderholm 
 

  

Referat  

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 09.11.15 
Referat godkendt.  
 
 

2. Orientering om nye vejledninger ifm. ansættelser ved fakultetet 
Der er på Health blevet udarbejdet nye vejledninger i forbindelse med ansæt-
telser under fakultetet.  
 
Maria Bøndergaard Røjkjær og Pia Lind Lunau deltog under punktet. De nye 
vejledninger er udarbejdet med udgangspunkt i de eksisterende processer på 
IKM. Vejledningerne blev gennemgået med fokus på de punkter, hvor Leder-
forum og institutsekretariatet inddrages. Det blev fremhævet, at ændringer i 
processen i det lokale miljø vil kunne ændres af Lederforum som øverste le-
delse på instituttet. 
 
Til brug ved ansættelse af overlæge/professor bør udarbejdes en procedure, 
som beskriver samspillet mellem AU og AUH i ansættelsesprocessen. 
 
Det blev udtrykt ønske om, at bedømmelsesudvalg ifm. bedømmelse af pro-
fessorer efterfølgende orienteres om ansættelser. Viderebringes til HR mhp. 
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at sikre, at ønsket medtages i den overordnede vejledning (Pia). 
 

 
3. Lektorkvalifikation (bilag) 

Lederforum bedes på baggrund af vedlagte bilag drøfte, om personen er lek-
torkvalificeret. 
På baggrund af det fremsendte CV besluttes, at HE Midt anmodes om at op-
lyse kandidater til bedømmelsesudvalg mhp. lektorbedømmelse. 
 
 

4. AU handlingsplan for flere kvinder i forskning (bilag) 
AU har udarbejdet udkast til handlingsplan, som sendes i høring. Lederforum 
bedes kommentere udkastet mhp. udarbejdelse af instituttets høringssvar. 
 
De fire kvindelige forskere, som deltager i mødet i Lederforum den 25. janu-
ar, anmodes om at forholde sig til de spørgsmål, som er listet i høringsbrevet.  
 
 

5. Gensidig orientering, herunder 

 Statusrapport  og bedømmelse  
Der var ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. 

 Orientering om store ansøgningsrunder november 2015 – august 2016: 
På temamødet den 3. december vil Lederforum drøfte opslag og mulige 
kandidater, som efterfølgende kan blive indkaldt til møde 

 Akademisk Råd: Jens Christian udtræder af AR. Drøftelse af proces ved 
bortfald af valg. 
 

6. Eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
 

Der holdes temaeftermiddag torsdag den 3. december kl. 15.30 – 18.00. 
Mødet holdes på Kristjars konor. 
 
Næste møde i Lederforum: Mandag den 7. december 2015 kl. 8.00 – 9.30 
med deltagelse bla. Ole Steen Nielsen. 
 

 


