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REVIDERET REFERAT 
 

MØDEINDKALDELSE Ordinært møde – den 3. april 2018, kl 13.30 – 15.30, Fredrik Bajers Vej 5, mødelokale 207  

DELTAGERE 
 
 
 
ØVRIGE  

Henrik Pedersen (fmd.), Henrik Halkier, Søren Kristiansen, Jakob Stoustrup, Dorte Stigaard, Lone 
Vestergaard, Morten Winterberg, Flemming Koch, Per Hejgaard, Lars Lohmann, Thomas 
Krumbak, Niels Dahl Thellufsen (ref).  
Louise Bredgaard deltog under punkt 8. 

 

1. VELKOMST OG DAGSORDEN PRÆSENTATION DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION  

Velkomst, præsentation af dagsorden for dette møde, som var det første, hvor Dorte Stigaard og Lone Vestergaard deltog.  

KONKLUSIONER  

Kort drøftelse af i hvilken grad DSD er selvsupplerende. Desuden var der enighed om, at medlemmerne ikke repræsenterer 
deres enheder, men at de med deres forskellige kompetencer varetager helheden/AAU.  Dagsordenen blev godkendt. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

2. REFERAT SENESTE MØDE GODKENDELSE  DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION Bilag: Revideret referat fra DSD møde 8. februar 2018 

Referat fra seneste DSD møde drøftes mhp. godkendelse. 

KONKLUSIONER  

Det godkendte referat fra seneste DSD møde 8. februar 2018 gav ikke anledning til yderligere bemærkninger. Dermed godkendt. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

3. ORIENTERING  ORIENTERING DSD FORMAND 5 MIN 

DISKUSSION Bilag:  

Mundtlig orientering ved formanden.  

 Forslag til styregruppen for CLAAUDIA og mulig ekstern finansiering 
 

KONKLUSIONER  

HP orienterede om CLAAUDIA ud fra en præsentation. DSD tog godt imod den fremlagte tilgang til CLAAUDIA, som kun gav 
anledning til enkelte bemærkninger. 
Styregruppen skal bl.a. besættes med en fra hvert fakultet.  VIP’erne i Styregruppen skal være personer, der er udførende og 
fungerer som ambassadører ude i organisationen. VIP’erne i Styregruppen skal derfor været meget engagerede for at kunne 
repræsentere behov på deres fakultet. Det blev anbefalet, at hver fakultetsrepræsentant etablerer en lokal følgegruppe, som 
kan understøtte opgaven.  
Dorte Stigaard påpegede, at det er vigtigt at skelne mellem, hvad der ligger i projektet, og hvad der ligger i linjeledelsen. Dette 
peger på et femte formål – nemlig præciseringen af, at dette er noget vi gør/satser på. 
Der blev også peget på et sjette formål - nemlig på et senere tidspunkt at få udarbejdet en økonomimodel, der giver gratis 
adgang til infrastrukturen op til et vist niveau, hvorefter der betales eller gives adgang efter excellence.  En anden model, som 
kort har været omtalt i direktionen, kunne være at tilvejebringe FS-bidraget differentieret efter brugen af CLAAUDIA på hvert 
fakultet. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 
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4. PROJEKTPORTEFØLJE ORIENTERING LARS LOHMANN  10 MIN 

DISKUSSION Bilag: Porteføljeoverblik - igangværende digitaliseringsprojekter 

Op til dette møde er udsendt en gennemgang af kørende IT strategiske projekter – mshp på afvigelser fra planer og ditto 
korrigerende handlinger. Status fokuserer på økonomi og fremdrift ift. aftalt leveringstidspunkt og overholdelse af aftalt 
scope/omfang.  
 

KONKLUSIONER  

LL oplyste, at der er sat en ny projektleder på SOL-projektet. Dette påvirker også IT-KvUd, som skal rescopes. 
Vedr. GDPR er omfanget i rød, da der lige efter godkendelse af nyt scope i styregruppen, blev fjernet en jurist fra projektet. 
LL orienterede om digitaliseringspuljen for 2018 med et budget på 34,3 mio. kr, hvorunder der også er midler til CLAAUDIA. Der 
er et underforbrug på knap 4 mio. kr., og LL forventer at der formentligt bliver midler til efteråret. Vedr. STAT HR oplyste LL, at 
del er en forsinkelse fra maj til oktober 2018.  
DSD tog orienteringen til efterretning.      

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

5. 
 
ALUMNE PROJEKT 

 
BESLUTNING 

 
LONE VESTERGAARD 

 
10 MIN 

DISKUSSION 
 
 

Bilag: Godkendelse af proces vedr. leverandørtilbud i Projekt Alumne (indstilling) 
Oversigt over tidsplan samt økonomien. 

Projektet indstiller til faseskift for alumne projektet; fra fase ”Initiering og Detailanalyse” til ”Anskaffelse”. Projekt Alumnes 
styregruppe v/Lone Vestergaard indstiller, at DSD giver mandat til at godkende et tilbud fra en leverandør af alumne/CRM-
system efter endt udbudsrunde medio april.  
 

KONKLUSIONER  

Der var et kort oplæg ved LOV og LL.  
Da Business Casen ikke var klar til mødet, gav DSD mandat til, at MW, LOV, LL og HP kan godkende faseskiftet inden næste DSD-
møde med henblik på ikke at forsinke projektplanen, som bl.a. indeholder valg af leverandør af alumne/CRM-system efter endt 
udbudsrunde medio april.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

Inden underskrivelse vendes sagen med AC HP  

 

6. 

 
PROJEKT DIGITALE 
EKSAMENSBEVISER 

 
BESLUTNING 

 
LONE VESTERGAARD 

 
10 MIN 

DISKUSSION 
 
 

Bilag: Digitale eksamensbeviser(indstilling) 
Digitale eksamensbeviser (business case) 

Projektet ’Digitale eksamensbeviser’ har til formål at sætte AAU i stand til at generere, journalisere og udstede digitale 
eksamensbeviser til sine dimittender. Det ønskes nu at DSD igangsætter projekt ’Digitale eksamensbeviser’ i initiering- og 
detailanalysefasen. Studieservice er indstillet på at påtage sig rollen som styregruppeformand. 

KONKLUSIONER  

LOV gav et kort oplæg, som motivering for at få midler til en initierings- og detailanalysefase. 
SK og HH fandt, at AAU naturligvis skal have digitale eksamensbeviser. Derfor behøves der Ikke for meget forundersøgelse. 
Det blev afklaret, at fakulteterne er repræsenteret i den tværorganisatoriske gruppe.  
LOV påpegede at der undervejs bliver et behov for at beslutte fremtidige krav til bevisløsning, da gevinsterne er nøje forbundet 
med dette.    
DSD traf beslutning om, at igangsætte projekt ’Digitale eksamensbeviser’ i initiering- og detailanalysefasen og bevilgede det 
indstillede beløb, betinget af, at dette ikke kunne rummes inden for ESDH-systemforvaltningsbudgettet. 

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

MW påpegede, at det skal tjekkes med ESDH/AUB, om de har fået midler, 
der rækker til dette projekt, da de har fået til opgave at understøtte 
digitaliseringsaktiviteter på Workzone-platformen.    
    

LOV  
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7. 

 
DIGITALT UNDERSTØTTET 
LÆRING I PRAKSIS 

 
BESLUTNING 

 
JAKOB STOUSTRUP 

 
5 MIN 

DISKUSSION 
 
 

Bilag: Digitalt understøttet læring i praksis (indstilling) 
Digitalt understøttet læring i praksis (forundersøgelse) 

Baggrunden for punktet er, at der på mødet i Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) den 22. marts 2018 blev behandlet 
indstilling om gennemførelse af en forundersøgelse, der adresserer centrale indsatser for digitaliseringsstrategiens område for 
Uddannelse og Problembaseret Læring (Uddannelse og PBL). Da DSUR ikke råder over midler ønsker DSUR imidlertid, at der 
indstilles til DSD at dække de økonomiske omkostninger ved gennemførelse af forundersøgelsen. Det drejer sig om udgifter til 
frikøb samt rejseomkostninger. Vedhæftet er indstilling plus et bilag med beskrivelse af forundersøgelsen. Bilaget er identisk 
med det bilag, som var vedlagt indstillingen til DSUR. Indstillingen til DSUR blev vedtaget under forudsætning af DSD’s 
prioritering af midler til forundersøgelsen. 

KONKLUSIONER  

JS gav et oplæg ud fra en præsentation om Digitalt understøttet læring i praksis og indstilling til DSUR for 14 dage siden. Det 
indstilles, at DSD dækker de økonomiske omkostninger ved gennemførelse af forundersøgelsen anslået til 450.000 kr. 
Der var en drøftelse af tidsrammen, som kun var sat til 2 måneder. JS oplyste, at der afsættes bedre tid - formentligt 8 måneder. 
DS fandt, at det er godt, at der er fokus på læring. Pegede på, at man godt kan hente erfaringer udenfor universitetssektoren, 
ligesom det vil være godt at indbygge en eller anden form for evaluering.  
FK oplyste i forhold til økonomien, at man skal huske at frie midler blot er midler, der er fremskudt til næste år.        
HP syntes, at det er et godt tiltag og nævnte den nye MIT rapport, hvorfra vi måske kan lære noget. Desuden bør man overveje 
hvordan 5 % midlerne kan anvendes.  I den forbindelse nævnte DS også eksterne fonde.  
DSD besluttede at dække omkostningerne ved gennemførelse af forundersøgelsen – dog undtaget udgifter til ledelse.   

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

8. 
 
AAU DIGITALISERINGSSTRATEGI  

 
ORIENTERING 

 
DSD FORMAND, DE 
SPORANSVARLIGE   

 
 70 MIN 

DISKUSSION 
Status v/de DSD-sporansvarlige samt drøftelse af proces vedr. økonomi og budget 2019     
Status ift. kommunikation vedr. strategien 

Der vil være korte status-oplæg (på 5-10 minutter) fra hver af de sporansvarlige. Herefter er der en drøftelse af de problemer og 
forhindringer hvert enkelt spor måtte opleve. Drøftelsen vil desuden fokusere på processen vedr. økonomi og konkret tiden op 
til budget 2019 – samt udmelding om en ramme vedr. økonomien i 2019 - formentligt allerede i april – på baggrund af konkrete 
idéer. Endeligt vil der blive givet en status ift. kommunikation vedr. strategien.   

KONKLUSIONER  

FK foreslog, at PH tilbydes funktionen som projektleder ift. digitaliseringsstrategien.  Dette var der opbakning til. Derefter var der 
gennemgang ved de sporansvarlige ud fra deres præsentationer.    
 
JS startede. Organisering er i proces. Milepæle i 2018 blev kort gennemgået. Vedr. aktiviteter ift. budget 2019 vil de arbejde med 
tre projekter (Forundersøgelse: Digitalt understøttet læring i praksis, TECH: ”PBL og Flipped Semester” samt HUM:?). 2018 
anvendes til forundersøgelse så der må laves en fasttrack for at komme med ift. budget 2019.    
HP påpegede, at der er eksterne midler, der kan søges, og der er måske hjælp fra DS ift., hvor der kan søges. 
MW fandt, at det vil være godt med eksterne midler. DS oplyste, at F&P godt kan hjælpe, men det er lettere, når vi ved, hvad vi 
vil. JS pegede på, at det er et relativt driftstungt indsatsområde, hvilket måske kan gøre det svære at hente eksterne midler.     
 
SK fortsatte med at oplyse, at de mangler en organisationsrepræsentant og projektleder. Måske kan det være en og samme 
person. Referencegruppe og mandater mangler ligeledes. Vedr. aktiviteter ift. budget 2019 har de to indsatser (2 og 3) som 
CLAAUDIA dækker. Derudover har de to hovedindsatser, der skal arbejdes med: Koordineret engagement i digitalisering (1) og 
Eksponering af videnproduktion (4). De mangler imidlertid et årsværk, der kan gå foran.   
SK oplyste, at dette var bedste bud, da de skulle komme op med noget. Det vil blive taget op den 16. april i SRFI. 
 
DS fortsatte med at oplyse, at de først skal have afklaret, hvad de skal lave.  Derefter gennemgik hun en præsentation, hvor der 
var fokus på fire emner: Hvad er god forskningsstøtte, de 5 Hub’s – (tre i Aalborg en i CPH og en i Esbjerg), Vidensamarbejde 
understøttet digitalt samt Datadrevet service. DS oplyste, at Per Hejgaard og en medarbejder ved DS er på opgaven.  
 
HH fortsatte med at oplyse, at det er de organisatoriske digitale kompetencer, der skal ses på i 2018 - derefter skal der fokus på 
medarbejdernes digitale kompetencer. HH gennemgik de kommende skridt – herunder workshop i foråret. Desuden indstilles 
det til rektor, at Lederdagen i efteråret 2018 anvendes til at skabe opmærksomhed og tilslutning til Kompetencesporet. Tre af de 
fire roller er besat – der mangler en projektleder.      
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MW fortsatte med at oplyse, at der i igangværende projekter er organisering på plads. Spørgsmålet er, om der skal være en 
overordnet paraply, hvilket umiddelbart ikke vurderes nødvendigt. Der afventes pt. på de organisatoriske ændringer. 
Referencegruppen er AL, som har besluttet at afholde konference med tema digitalisering, når der med den kommende, 
administrative organisering er blevet etableret relevante samarbejdsfora. 
MW pegede på aktiviteter i to spor – dels udarbejdelse af projektforslag og oversigt over systemforvaltningsaktiviteter – dels 
udarbejdelse af indledende handleplan for indsats 15.3, ”Bedre muligheder for beslutningsstøtte”, hvor de er ved at danne en 
BI-styregruppe. Roadmappen består af hhv. igangværende projekter med aktivitet i 2019, igangværende projekter som 
forventes afsluttet i 2018 – samt mulige nye projekter & aktiviteter til 2019. 
 
Den efterfølgende dialog gik primært på følgende: Ledelsen skal forstå vigtigheden af digitalisering – og skal have fælles mindset. 
FK kom med forslag om et hold af forandringsagenter på AAU. SK fandt, at deres projekt vedr. Eksponering af vidensamarbejde 
bør afvente DS og deres afklarende proces. FK pegede på Alumneprojektet, der er en form for CRM system. Dette skal derfor 
også koordineres med DS. HP pegede på Digital HUB og CLAAUDIA, som ligeledes er projekter, som skal koordineres med 
DS/AAU Innovation. Endeligt pegede HP også på, at DS bør få adgang til Adm forsk pro.  
Som konklusion pegede HP på, at det bør overvejes, hvor meget der bør sættes i gang. Der er behov for, at man taler sammen 
og får skabt synergi mellem de forskellige projekter.  Man kan overveje at anvende nogle af 5 % midlerne, og der er ligeledes 
mulighed for at søge eksterne midler. HP foreslog, at DSD søger en ramme på 39 mio. kr.  

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

DSD beder i første omgang direktionen om en ramme på 39 mio. kr.     MW  

 
9. 

 
MØDEPLAN  2018 

 
ORIENTERING 

 
NIELS DAHL 
THELLUFSEN  

 
5 MIN 

DISKUSSION 
 

 

Som aftalt på DSD-mødet i februar 2018 fremlægges forslag til mødeplan med udvidet mødetider i 2018.  

KONKLUSIONER  

DSD besluttede, at de næste to møder forlænges til 3 timer. Mødet i juli bliver et temamøde.    

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

10. EVT. ORIENTERING ALLE 
 
2 MIN 

DISKUSSION 
 

 

 

KONKLUSIONER  

PH ønskede en drøftelse om det maskineri, der er sat i gang, og om hvordan tiltagene hænger sammen.  
DS ville gerne have fokus på indhold, og ville også gerne have en afklaring af, hvem der har styr på hvem der snakker sammen. 
Endeligt vil det være godt med en fælles forståelsesramme.     
LB fandt, at det ville være en god ide at kigge ned i handleplanerne og evt. anvende de skabeloner, der anvendtes ved arbejdet 
med den overordnede strategi. Dette ville HH gerne have taget op på et kommende møde.   

HANDLINGSPUNKTER ANSVARLIG DEADLINEDATOER 

   

 

11. PLUS – DELTA FEED-BACK DSD FORMAND 2 MIN 

DISKUSSION  

Hvad var godt på mødet. Hvad bør forbedres fremadrettet. Feed-back fra medlemmerne til mødearrangørerne. 

KONKLUSIONER                                                                                           Plus                                       Delta 

Intet   

 


