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Lederforum den 25. januar 2016 kl. 7.30 – 9.30 
 
Mødedeltagere:  

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

Afbud: Jens Otto Lunde Jørgensen 
 

  

Referat  

 
 

1. Opfølgning på og godkendelse af referat fra møde den 11.01.16 
Referat godkendt.  
 

2. Drøftelse af indkomne indstillinger til AUFF’s ph.d.-pris 2016 
AUFF vil i 2016 uddele 5 priser på hver 50.000 kr. Prisen tildeles for særligt 
fremragende ph.d.-projekter ved AU. Instituttet har modtaget i alt 10 indstil-
linger, som tidligere er sendt til mødedeltagerne. 
 
På baggrund af de stillede kriterier besluttede Lederforum at indstille tre 
kandidater. Navne og CV sendes til dekanatet inden deadline i dag. 
 
 

3. Drøftelse af tilbagemeldinger vedr. ”Høring over Odderhede-rapportens 
anbefalinger om videnskabelig uredelighed”   
Instituttet er blevet bedt om at inddrage relevante personer og fora i drøftel-
sen af rapportens anbefalinger mhp. på skriftligt input til drøftelse på fakul-
tetsledelsesmøde den 26.01.16. 
Høringsmaterialet er sendt til samtlige professorer, og Kristjar vil på bag-
grund af de indkomne svar udarbejde instituttets tilbagemelding mhp. frem-
sendelse til dekanatet senere i dag. 
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4. Lukket punkt. 

 
 

5. Oplæg fra kvindelige forskere 
På baggrund af høringsbrev om handleplan fra AU er Grethe Andersen, Katri-
ne Emmertsen, Anne Stidsholdt Roug og Julie Støy inviteret til at præsentere 
et 15 min.s oplæg for Lederforum. De er udover generelle kommentarer til 
handlingsplanen blevet bedt om at forholde sig til følgende: 
Mangler der nødvendige initiativer i handlingsplanen? 
Kan der udpeges tre til fem oplagte handlinger, som efter jeres vurdering vil 
være de vigtigste at forfølge? 
 
På mødet gennemgik de fire kvindelige forskere handlingsplanen og fremlag-
de deres vurdering i vedlagte præsentation.  
 
Linda udarbejder et sammenfattende høringssvar fra instituttet vedr. univer-
sitetsledelsens udkast til ”Flere kvinder i forskning”. Høringssvaret sendes 
den 26. januar 2016 til dekanatet og vedlægges dette referat.  
 

 
6. Follow-up på handlingsplan for ph.d.-studerende 

Kamille Smidt Rasmussen deltog under punktet. 
 
Kort opsummering af arbejdet i grupperne. Når arbejdet er afsluttet, vil for-
slaget blive sendt i høring og dermed også drøftet på et kommende møde i 
Lederforum. 
 

 
7. Drøftelse af kandidater 

CV og forskningsplan på to kandidater blev drøftet. 
 

 
8. Opfølgning på governance struktur 

KKLP bedes sende bidrag til Linda inden næste møde i Lederforum mandag 
den 8. februar 2016. 
 

 
9. Godkendelse af statusrapporter 

Materialet blev godkendt. 
 
Næste møde i Lederforum: Mandag den 8. februar 2016. 


