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FACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 
 
AARHUS UNIVERSITET 

 
Møde den 22. april 2020, kl. 18.00 – 18.30 
Aarhus, Ny Munkegade 120, Zoom breakout session (link i mødeindkal-
delse) 
Akademisk Råd – Udvalg Tech 
 
Deltagere: Anne Jensen - formand (AJ/ENVS), Eskild Holm Nielsen (EHN/dekan Tech), Inge S. Fomsgaard 

(ISF/AGRO), Jens Malmkvist (JM/ANIS), Björn Andresen (BJA/ASE), Henrik Karstoft (HK/ENG), Hanne 

Lakkenborg Kristensen (HLM/FOOD), Stine Munkholm Jespersen (SMJ/stud.), Niklas Stoyan Hornbæk 

Knoth (NSHK/stud.), Frederik Kronvang Gade (FKG/stud.) 

Afbud: Annette Baattrup-Pedersen (ABP/BIOS), Lizzi K. Stausgaard (LKS/ENVS-TAP) 

Referent: Kia Sofie Abildtrup (KSA/DKN) 

Gæst: - 

REFERAT  

 
 
 
Dagsorden Udvalgsmøde Tech 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
2. Status vedr. myndighedsområdet v. EHN 
3. Fremtidige rapportkategorier i AU-Tech v. EHN (bilag) 
4. Eventuelt  
 
 
Kl. 18.00 – 18.05 (5 min.) 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde (bilag) 
Dagsorden og referat blev godkendt. 
 
Kl. 18.05 – 18.15 (10 min.) 
2. Status vedr. myndighedsområdet v. EHN 
EHN orienterede om status for arbejdet med den handlingsplan for skær-
pelse af kvalitetssikringen på myndighedsområdet, som blev iværksat i fe-
bruar. Handlingsplanen har fokus på tre områder: lederens og medarbej-
dernes rolle og ansvar i forbindelse med myndighedsbetjeningen; fakulte-
tets organisatoriske indsats vedr. kvalitetssikring samt forbedring, udbyg-
ning og udvikling af kvalitetsledelsessystemet.  
 
Der skal afsættes tid og ressourcer til kvalitetssikring og kvalitet går forud 
for deadline. Det forudsætter rettidighed i arbejdet. En workshop om kva-
litetsledelse og ledelsens rolle er pga. corona-krisen udsat til juni. AU’s be-
styrelse har også fokus på kvalitetssikring, og der skal afrapporteres im-
plementering af handlingsplanen til dem. 
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 Kl. 18.15 – 18.25 (10 min.) 
3. Fremtidige rapportkategorier i AU-Tech v. EHN (bilag) 
EHN orienterede om fremtidige rapportkategorier på Tech. Der har været 
nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet en opdeling af rapportkate-
gorier, som nu er godkendt i fakultetsledelsen. Kategorierne omfatter: 
1. Rådgivningsrapporter; 2. Rådgivningsnotater; 3. Forskningsrapporter;  
4. Formidlingsrapporter 
 
Alle offentliggjorte rapporter, der udgives af institutter og centre under 
Tech, skal fremover udgives inden for de fire nævnte rapportkategorier.  
 
Kl. 18.25 – 18.30 (5 min.) 
4. Eventuelt  
Næste møde er planlagt til den 17. juni 2020. 


