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Lederforum den 13. juni kl. 7.30 – 9.00 
 
 
Mødested: AUH, Skejby, mødelokale 1B 
 
Mødedeltagere:  

Kristjar Skajaa (mødeleder) 
Peter Hokland 
Linda Ibsen 
Jens Otto Lunde Jørgensen 
Søren Laurberg 
Jens Christian Hedemann Sørensen  
Per Hove Thomsen 
Christian Ravn Olesen (ref.) 
 

 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse og opfølgning på referat fra møde i Lederforum den 24. maj 

2016 

Ingen bemærkninger til referatet. 

 

2. Orientering om økonomi 

14 medarbejdere modtog torsdag den 9. juni 2016 et partshøringsbrev med 

underretning om planlagt afskedigelse.  

 

De aktuelle spørgsmål mht. forskningsårsstuderende og det relativt høje antal 

af afslag er grundet i en uholdbar økonomisk situation for instituttet, begrun-

det i bødetakseringen jf. fremdriftsreformens regler om forsinkede studeren-

de. Dette er også gældende for de ansøgere, der selv har søgt midler hjem til 

forskningsåret. 

 

Ift. Ph.d.-tilskuddet på 550.000 kr. er det besluttet, at instituttet øremærker 

100.000 kr. af disse midler til at etablere en barselsfond, hvorefter de reste-

rende 450.000 kr. går til disposition for den enkelte Ph.d.-studerende. Ved-

hæftet referatet forefindes notat om beslutningen på området. I tilfælde af 
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indsigelser til notatet, sættes emnet på som dagsordenspunkt til næstkom-

mende møde. 

 

3. Orientering fra Fakultetsledelsesmøde den 6. juni 2016 
Kristjar orienterede kort fra mødet. 

 

4. Orientering fra Forskningsstøtteenheden: Ændringer til SC1 arbejds-
programmet 2016/17 
Lederforum giver udtryk for, at arbejdsprogrammet som det foreligger 
nu kan opfattes på flere forskellige måder. Kristjar bliver bedt om at få 
udspecificeret af Birgit Christensen, hvordan arbejdsprogrammet kon-
kret adskiller sig fra det gamle arbejdsprogram. Herefter sendes svaret  
til de resterende medlemmer af Lederforum. 

 
5. Drøftelse af ansættelser  

Lukket pnkt. 
 

 

6. Drøftelse af konsekvenser af handlingsplan udarbejdet på baggrund 
af de nedsatte ph.d.-arbejdsgrupper  

Helene Nørrelund informerer angående Ph.d-arbejdsgrupperne og handlings-

planen. 

 

 

 

7. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 


