
 

 

Dagsorden for møde i udvalget for ligestilling og diversitet 

 

Dato: 14.december 2016 

Sted: Mødelokale 4, NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø 

Til stede:  Lars Hvilsted Rasmussen, Anette Therkelsen, Ulla Steen, Henrik 

Søndergaard, Ditte Shamsiri-Pedersen, Bent Thomsen, Winnie 

Jensen, Kathrin Otrel-Cass, Anne Bisgaard Pors, Trine Bovbjerg 

Øvrige:  Øvrige deltagere 

Afbud: Ulla Steen, Anette Therkelsen, Kathrin Otrel-Cass 

 Sagsnr.: Tast sagsnr. 

Dagsordenspunkt 
Opfølgnings-
ansvar 

1.0 Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt. 
 

 

2.0 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Godkendt. 
 

 

3.0 Orientering fra Lars Hvilsted Rasmussen 
 
- Henvendelse fra UN Women 
UN Women er en del af den globale FN-organisation. Henvendelsen kommer fra det 
Skandinaviske kontor, som ønsker at igangsætte et pilotprojekt i Danmark, hvis formål er at 
formulere et Diversity Charter. LHR har drøftet henvendelsen med rektor, og sammen har 
de vurderet, at udvalget pt. skal prioritere de interne aktiviteter. 

 
- Henvende fra Institut for Økonomi og Ledelse vedr. RUNIN-projektet 
Ina Drejer og Christian R. Østergaard, Institut for Økonomi og Ledelse, deltager i et stort 
forskningsprojekt vedr. The role of universities in innovation and regional development. 
Projektet har deltagere fra 7 universiteter, og er støttet af EU med 3,7 mio euro. Til projektet 
er der knyttet en Equal opportunities group, som skal følge projektet. Fra AAU’s Udvalg for 
ligestilling og diversitet deltager Trine Bovbjerg i Equal opportunities group. 
Læs mere om projektet: http://www.aau.dk/nyheder/uddannelse/vis/aau-forskere-deltager-i-
europaeisk-projekt-om-regional-udvikling.cid285975 
 
- Ny ligestillingsminister 
Karen Ellemann 
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/VKAEL.aspx 
 
 

 

4.0. Kommissorium for udvalget for ligestilling og diversitet 
Drøftelse af formålsparagraf 
 
Udvalget drøftede de indstillede rettelser, herunder formålsparagraffen og godkendte 
kommissoriet.  
Kommissoriet uploades til udvalgets hjemmeside, samt arkiveres i workzone og AAU 

 

Udvalget for ligestilling og diversitet 

Fredrik Bajers Vej 7F 

9220 Aalborg Øst 

Sagsbehandler: 

Trine Bovbjerg, Chefkonsulent 

Telefon: 9940 9566 

Email: tbo@adm.aau.dk 
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Håndbogen. 
 

5.0. Horizon 2020 – A flagship for gendered innovations in research 
Tilbagemelding fra Winnie Jensen, som deltog på workshoppen d.15. november. 
 
På workshoppen hæftede Winnie sig bl.a. ved at: 
- Vi har ikke på dansk to ord, der skelner imellem ‘’Gender’’ (forskel bestemt af socio-

kulturelle ting) & ‘’Sex’’ (den biologiske forskel), men på europæisk plan er der et helt 
klar fokus på denne forskel.  

- I Horizon 2020-programmet er der meget stor fokus på gender, og man vil fremadrettet 
ligge endnu mere vægt på det ifm. ansøgninger til programmet. Det blev på 
workshoppen meddelt, at hvis man har to projekter, der bliver vurderet lige, så kan det 
være afgørende, om man får funding, hvis man har forholdt sig seriøst til eller har 
inddraget ‘gender’ i projektforslaget. At man forholder sig til ‘køn’ behøver ikke blot 
være en tælle-opgave (har vi lige mange af hver?), men kan i høj grad være i 
forskningen. 

- Gendered innovation: At man udvikler nye teknologier, designer studier ect med ‘køn’, 
som en afgørende faktor.  

 
Læs evt. mere på følgende link: 
http://ec.europa.eu/research/swafs/gendered-innovations/index_en.cfm?pg=home 
http://genderedinnovations.stanford.edu/people.html 
http://www.funding.aau.dk/ 
 
 

 

6.0. Handleplan for ligestilling og diversitet 
- Konsulentbistand fra EDGE (Centre for equality, diversity and gender) 
- Foreløbig procesplan  
 

Stor opbakning til anvendelse af egne forskere. 
Eneste opmærksomhedspunkt er, at forskerne skal studere et genstandsfelt, som de selv er 
en del af. Udvalget gav udtryk for, at de gerne vil følge undersøgelsen tæt, og forventer stor 
involvering. 
 

 

7.0 Evt. 
- Årshjul og mødeindkaldelser afventer planlægningsmøde med EDGE 
 
Sekretariatet indkalder hurtigst muligt og koordinerer med EDGE. 
 
God jul og godt nytår til alle. 
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