
 
 
 

 

 
 Procedure for sagsbehandling af direktionsmøder  
 
Direktionen mødes hver ca. hver 3. uge. Dagsorden og mødemateriale udsendes en uge før mødet.  
Hvis et medlem mod forventning må melde forfald, kan skriftlige kommentarer fremsendes til dagsordens-
punkterne senest 2 hverdage forud for mødet. Disse sendes til rektor@aau.dk med kopi til ug@adm.aau.dk.  
 
Hvordan får man et punkt behandlet i direktionen?  
Rektorsekretariatet og rektoratet styrer direktionens arbejdsplan. Arbejdsplanen er tilgængelig i Captia.  
 
En afdeling/enhed, som ønsker en sag behandlet i direktionen:  

• tager kontakt til Rektorsekretariatet på rektorsekretariatet@adm.aau.dk i god tid og anmoder om at 
få et punkt sat på dagsordenen. Dette sker ved at udfylde skabelonen ”Information om punkt til be-
handling på direktionsmødet”, hvor det bl.a. angives, hvornår punktet ønskes behandlet. Link til ska-
belon fremgår nedenfor.  

• sikrer at materiale til brug for punktets behandling fremsendes til Rektorsekretariatet senest 3 uger 
inden det pågældende direktionsmøde.  

 
Dagsordensmateriale  
Materialet skal indeholde:  

• Information om dagsordenspunktet med udkast til sagsfremstilling, der anvendes af Rektorsekretari-
atet ved udarbejdelse af endelig sagsfremstilling (skabeloner findes på direktionens hjemmeside: 
http://www.inside.aau.dk/ledelse/direktion/)  

• Baggrundsnotat (dette kan udelades ved sager med lav kompleksitet).  
 
Er der tale om sager, hvor der er klare grænseflader til andre områder, vurderer den sagsansvarlige afde-
ling/enhed, om disse skal inddrages i udarbejdelse af evt. beslutningsoplæg. Tilsvarende overvejer den 
sagsansvarlige afdeling/enhed, om sagen med fordel kan forbehandles i den administrative ledergruppe.  
Når direktion har behandlet sagen, orienterer Rektorsekretariatet den sagsansvarlige enhed om udfaldet.  
 
Udsendelse af dagsorden  
Udsendelse af åben dagsorden til direktionsmøde sker til direktionens medlemmer via direktør- og dekan-
funktionspostkasserne samt til AAU Fælles Service-ledere og sekretariatschefer/fakultetsdirektør/ 
innovationsdirektør, mens materiale med lukkede punkter udelukkende sendes til direktionen.  
 
Referat af direktionsmøderne  
Efter referatets godkendelse, lægges det på direktionens hjemmeside. Referatpunkter af fortrolig karakter 
placeres i Captia med indblik.  
 
Spørgsmål  
Spørgsmål til Direktionsbehandlinger, kan rettes til Rektorsekretariatets sekretariatschef Ulla Gjørling: 
ug@adm.aau.dk. 
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