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Møde onsdag den 24. februar 2016, kl. 13.00 i Aarhus Universitets  
bestyrelse (BM 1-2016)  
 

 

Deltagere:  
Bestyrelsens medlemmer: Michael Christiansen (bestyrelsesformand),  
Anna Louise Dolan Plaskett, Connie Hedegaard, Gitte Ørskou, Lieve Vermeulen, Marga-
reta Wallin Peterson, Sarah Yde Junge, Steen Riisgaard, Susanne Bødker og Søren Pold. 
Afbud: Peder Tuborgh (næstformand) 
Desuden deltager: Rektor Brian Bech Nielsen, prorektor Berit Eika og universitetsdi-
rektør Arnold Boon 
Under punkt 3A deltager dekan Johnny Laursen  
Sekretariat: Chefkonsulent Grith Thagaard Loft og Chefjurist Mads Niemann-
Christensen, Universitetsledelsens Stab 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Formanden bød velkommen, herunder til det nyvalgte TAP-medlem, teamleder Anna 
Louise Dolan Plaskett og det nyvalgte studentermedlem, Lieve Vermeulen.  
 
2. Godkendelse af referat 
 
Referatet blev godkendt.  
 
3. Opfølgning på bestyrelsesseminaret (lukket) 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om den fortsatte opfølgning på de strategiske sats-
ninger, der blev besluttet på bestyrelsesseminaret den 15. september 2015, herunder 
at bestyrelsen på møderne i foråret 2016 skulle vedtage de enkelte satsninger, en 
økonomisk plan og en samlet strategisk plan.  
 
Han orienterede endvidere om, at de ændrede rammebetingelser som følge af bl.a. 
dimensioneringen, fremdriftsreformen og betydelige bevillingsreduktioner har nød-
vendiggjort en justering af universitetets uddannelsesprofil, der skal drives af de stra-
tegiske satsninger.  
 
Han orienterede endvidere om, at de enkelte strategiske satsninger, den økonomiske 
plan og den samlede strategiske plan forventes fremlagt for bestyrelsen i løbet af for-
året 2016, og at den samlede strategiske plan forventes fremlagt for bestyrelsen til 
vedtagelse på bestyrelsesmødet i juni 2016.  
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Bestyrelsen godkendte forslaget til en justering af universitetets uddannelsesprofil, 
ligesom bestyrelsen godkendte planen for fremlæggelsen af de strategiske satsninger, 
den økonomiske plan og den samlede strategiske plan.  
 
A. Folkeskolesatsningen (bilag) 
 
Brian Bech Nielsen præsenterede den strategiske satsning vedrørende etablering af et 
Nationalt Center for Skoleforskning,  
 
Han oplyste i den forbindelse bl.a., at Aarhus Universitet gennem etableringen af cen-
tret ønsker at samle de centrale aktører i et nationalt center for skoleforskning og 
dermed sikre, at forskningen finder konkret anvendelse hos aftagerne. 
  
Bestyrelsen godkendte forslaget om etableringen af centeret.  
 
B. Aktuel debat om småfag 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om den aktuelle debat om småfag. 
 
Han orienterede endvidere om den løbende dialog mellem Københavns Universitet, 
Aarhus Universitet, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet og Aalborg 
Universitet om aktuelle udfordringer for de humanistiske fag, herunder eventuelle 
muligheder for at koordinere den samlede portefølje af klassiske fag.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
4. Institutionsakkreditering (bilag) 

 
A. Kvalitetssikringssystemet 
 
Berit Eika præsenterede uddannelseskvalitetssikringssystemet, hvor universitetets 
politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag 
for kvalitetssikring og udvikling af uddannelser.  
 
Hun oplyste i den forbindelse bl.a., at der i politikken er formuleret en række prin-
cipper for kvalitetsarbejdet, hvorefter de relevante ledere, undervisere og studerende 
er de centrale aktører, og hvorefter grundlaget for kvalitetsarbejdet er faglighed, dia-
log og videndeling.  
 
Hun oplyste endvidere, at kvalitetsarbejdet finder sted på tre niveauer, der gensidigt 
spiller sammen, herunder det løbende kvalitetsarbejde, det systematiske kvalitetsar-
bejde og de opsamlende, tværgående processer.  
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Bestyrelsen besluttede, at det på et kommende bestyrelsesmøde skal drøftes, hvordan 
bestyrelsen nærmere kan følge op på uddannelsernes kvalitet.  
 
Bestyrelsen godkendte herefter kvalitetssikringssystemet.  
 
B. Redegørelse for uddannelsernes kvalitet 
 
Berit Eika orienterede kort om redegørelsen for uddannelsernes kvalitet, der forinden 
havde været udsendt til bestyrelsen.   
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
5. Overvejelser vedrørende taxameterreformen (bilag) 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om baggrunden for en reform af taxametersystemet, 
herunder for regeringens opfattelse af uhensigtsmæssighederne ved det nuværende 
system.  
 
Han orienterede endvidere om processen i forbindelse med taxameterreformen og 
om uddannelsesministerens foreløbige tilkendegivelser på området, ligesom han ori-
enterede om Aarhus Universitets overvejelser om en ny finansieringsmodel.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
6. Processen for budget 2017 – 2019  
 
Arnold Boon orienterede om processen i forbindelse med arbejdet med budget 2017-
2019. 
 
Han oplyste i den forbindelse, at der ville blive gennemført ekstra budgetrunder med 
alle fakulteter med henblik på at kvalitetssikre indtægtsgrundlaget med fokus på ud-
dannelsesindtægter og med henblik på at afklare fakulteternes tiltag og overvejelser 
om omkostningsreduktioner.  
 
Der vil blive tale om en inddragende proces, hvor medarbejderne vil få mulighed for 
at komme med forslag til budgetforbedringer, ligesom der vil blive tale om tværgåen-
de besparelsestiltag med besparelser bl.a. på husleje, bygningsdrift, energibesparel-
ser, bedre og billigere indkøb og yderligere digitalisering.  
 
Han oplyste endelig, at bestyrelsen på mødet i juni vil få forelagt en samlet plan for 
universitetets økonomiske strategi.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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7. Bestyrelsens mødeplan (bilag) 
 
Formanden præsenterede udkast til mødeplan for 2017. 
 
Bestyrelsen godkendte med enkelte ændringer mødeplanen, der fremgår af bestyrel-
sens hjemmeside på www.au.dk.  
 
8. Meddelelser 
 
Brian Bech Nielsen orienterede om følgende: 
 
• Ministerbesøg på Aarhus Universitet den 1. februar 2016 
• Tillæg til udviklingskontrakt 
• FEAS’ køb af det tidligere Århus Kommunehospital. 
 
Arnold Boon orienterede om: 
 
• Fælles kontoplan for de videregående uddannelsesinstitutioner. 

 
9. Eventuelt 
 
Ingen drøftelser under dette punkt.  

http://www.au.dk/
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