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what “tomorrow” brings 
the international students and 
faculty are at the heart of the 
new strategy for tomorrow’s 
aarhus university. 
read more  > Page 2
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Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

For mange AU-medarbejdere 
blev den 9. marts dagen, hvor de 
kunne læse sort på hvidt, at de 
inden for de næste år vil opleve 
store geografiske eller faglige om-
væltninger i deres arbejdsliv. 

Nogle var overraskede, andre 
havde det på fornemmelsen. Fæl-
les for dem alle er, at de i måne-
derne fremover får flere og flere 
detaljer på plads om, hvordan AU-
fremtiden ser ud for dem. 

Flakkebjerg flytter længst
Allerede nu er det dog klart, at 
nogle af de forskere på Aarhus 
Universitet, der geografisk skal 
flytte allerlængst, sidder på Forsk-
ningscenter Flakkebjerg uden 
for Slagelse, som indtil årsskiftet 
hørte under Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet. Inden for de 
næste 4-5 år skal flertallet herfra 
rejse 220 kilometer til et nyt kon-
tor i Universitetsparken i Aarhus. 
Kun de medarbejdere, der er nød-
vendige for at drive Flakkebjerg 
videre som en såkaldt forsknings- 
og forsøgsstation, bliver tilbage, og 
det er et mindre antal, siger dekan 

Brian Bech Nielsen.
– Vi taler om, at arbejdsområ-

derne for den væsentligste del af 
medarbejderne flytter til Aarhus, 
siger han og tilføjer, at univer-
sitetet samtidig vil undersøge 
mulighederne for at indgå i et 
forskningsparksamarbejde med 
erhvervslivet og andre partnere 
for også fremover at udnytte dele 
af de eksisterende faciliteter på 
Flakkebjerg. 

Per L. Gregersen er forsker og 
tillidsrepræsentant på Forsk-
ningscenter Flakkebjerg. Selvom 
han understreger, at man stadig 
mangler at få udfoldet de konkrete 

flytteplaner og for eksempel den 
fremtidige forskningsfinansiering, 
forudser han, at flytningerne kom-
mer til at betyde et dræn af både 
medarbejdere og midler.

– Der er en generel forventning 
om, at det her kommer til at be-
tyde meget stort frafald. Jeg vil 
ikke give noget nagelfast tal på, 
hvor mange der flytter med, men 
mit eget bud er, at det ikke er over 
halvdelen, siger tillidsmanden.

Overraskende skifte
En anden gruppe AU-ansatte, der 
fremover skal finde sig til rette 
et nyt sted, sidder på Institut for 

Nye kolleger, nyt institut og på sigt måske nyt kontor i en anden del af landet. 
En række ansatte vil opleve store forandringer i forbindelse med den faglige udviklingsproces. 

”Det bliver da noget af en udfordring”

Forundring. 
Glæde. Skuffelse. 

Universitetsledelsens 
præsentation af den nye 

struktur blev fulgt på 
storskærme over hele 

universitetet af medarbej-
dere og studerende. 

UNIvers har samlet 
reaktioner på fremtidens 

Aarhus Universitet.
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Idræt. Her er flytningen ikke fy-
sisk, men faglig – fra et hovedom-
råde til et andet. Og det kommer 
da til at kræve lidt tilvænning, 
siger institutleder Klavs Madsen 
fra det snart tidligere Institut for 
Idræt. 

– Vi havde ikke forventet at 
skulle skifte hovedområde, og det 
bliver da noget af en udfordring, 
både administrativt og mentalt, 
siger han.   

>> LæS FLErE    
rEAKtioNEr på dEN   
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”Ved du hvad, kammerat, jeg er ikke særlig omstillingsparat ...”
Læs reportage fra HK-møde om fremtidens universitet på side 4
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With all the academic lingo 
being thrown around – “interdi-
sciplinary education,” “in-depth, 
core academic knowledge” and 
the like – one could be forgiven 
for thinking that the new plans 
for Aarhus University are merely 
rhetorical. 

But even if it’s chock full of 
academese, there is indeed a stra-
tegy behind “Tomorrow’s Aarhus 
University.” And international 
students and faculty are at the 
heart of it. 

Tomorrow’s agenda
On 9 March, Aarhus University’s 

new senior management group, 
which consists of Rector Lauritz 
B. Holm-Nielsen, the pro-rector, 
the university director and the 
four new deans, unveiled plans for 
the future. Changes include eve-
rything from the restructuring of 
departments and faculty, to an in-
creased emphasis on sharing ideas 
born at AU with society at large. 

But according to Kristian 
Thorn, head of the Aarhus Univer-
sity International Centre, a com-
mon thread of Tomorrow’s AU is 
that international staff and faculty 
are a key component.

“Strengthening opportunities 
for international staff at Aarhus 
University is a big part of what 
this is,” Thorn says. 

One of the headlining goals of 

Tomorrow’s AU is broadening the 
university’s academic objectives, 
with an emphasis on making the 
university more attractive to inter-
national faculty. 

In addition to the traditional 
two-pronged approach to educa-
tion which emphasises research 
and education, Tomorrow’s Aarhus 
University touts the inclusion of 
talent development and knowledge 
exchange as part of the univer-
sity’s core principles. 

Rector Holm-Nielsen is confi-
dent this will put AU at the fore-
front of international education. 

“I have not heard of anybody 
who has done this before,” Holm-
Nielsen said after the plans were 
introduced. “In the past, univer-
sity strategies have been based 

on two columns: research and 
education. Leading the way and 
incorporating both talent develop-
ment and knowledge exchange as 
equally important areas of activity 
gives Aarhus University a conside-
rable advantage.”

“A wonderful opportunity…”
Of course, talent development and 
knowledge exchange aren’t the 
most concrete of terms. That’s why 
Thorn says that international staff 
will be integral in defining these 
objectives moving forward.

“This is a wonderful opportuni-
ty,” Thorn says, “for international 
staff to be part of an interesting 
process: How do we make Aarhus 
University a stronger university 
and a more attractive place to be? 
We want both Danish and inter-
national staff to be part of this 
discussion and to help us make 
Aarhus University a destination of 
choice.” 

As far as day-to-day operations, 
Thorn says one of the biggest dif-
ferences for international staff 
will be increased interaction with 
other disciplines. This, he says, 
will allow for greater potential for 
the exchange of ideas and, as a re-
sult, innovative research. 

The goal is to take ideas born at 
AU and apply them to global chal-
lenges. Holm-Nielsen mentions 
population growth, climate change 
and food shortages as just some 
of the burgeoning problems the 
world will face in the coming years 
and decades. 

These are problems that, as 
Thorn points out, transcend a 
single academic discipline.

“I think the greatest advantage 
is the new approaches to research 
– the innovation, to push the fron-
tier of knowledge forward,” Thorn 
says. “You can of course do that 

within your scientific field, but 
if you look across the world, the 
challenges that we’re facing, all 
of these have an interdisciplinary 
nature.” 

Outside the classroom, one 
major change with Tomorrow’s 
Aarhus University will be incre-
ased specialisation among AU’s 
support staff. Someone from the 
human resources department, 
for instance, will have a narrower 
area of expertise, allowing them to 
focus on and master more specific 
tasks as opposed to juggling nu-
merous responsibilities.

“We will be taking a strong sy-
stem and making it even stronger,” 
Thorn says.

Making advantage
The foundation of Tomorrow’s 
Aarhus University is built upon 
sophisticated academic jargon – 
“combining profound knowledge 
of core academic disciplines and 
interdisciplinary collaboration.” 

But according to Thorn, one 
thing that shouldn’t get lost in 
translation is that the drawbacks 
are few, and the rewards poten-
tially great. 

“Bottom line: This is great news 
for international staff at Aarhus 
University,” Thorn says. “There is 
absolutely no risk, it’s only going 
to be more opportunities for the 
ones that are already here, but 
also those looking for employment 
opportunities to come to a well-
funded university that’s very inno-
vative and also has the managerial 
power to do what is necessary. A 
lot of universities struggle with 
obsolete structures, but we are  
really adjusting to the times.”   

 ACADEMIC DEVELOPMENT   the international students and faculty are 
at the heart of the new strategy for tomorrow’s Aarhus University.

What “Tomorrow” brings
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Workshop on the Danish insurance   
and pension market
on Wednesday 23 March at 15.00–17.00, the University international 

club (Uic) is hosting a workshop on the danish insurance and pension 

market. the workshop has been organised to help staff and spouses 

from abroad to get impartial information regarding some of the  

questions that arise in connection with coming to a new society. if you 

have lived here for some time, come and join in this unique opportunity 

for being updated regarding the latest market developments.

please register as soon as possible, preferably by Monday 21 March.

 

New structure at    
Aarhus University
the structure at Aarhus University is undergoing 

change as a result of the academic development 

process. What are the new departments called,  

what is the next step in the process, and how can  

you make your influence felt in future? 

Find your answers to these and many other questions 

at medarbejdere.au.dk/en, where interviews are also 

available with the rector and the four deans. 

rector Lauritz B. Holm-Nielsen explains the plans for tomorrow’s Aarhus University.

http:// www.au.dk/univers
http://medarbejdere.au.dk/en
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Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Nogle AU-forskere får helt op  
til 220 kilometer til deres nye  
kontor.

Det står klart, efter at univer-
sitetsledelsen har offentliggjort 
planerne for fremtidens Aarhus 
Universitet og dermed også frem-
tidens geografiske placering af de 
nye, store institutter.

I planerne bliver en række af de 
nuværende forskningscentre rundt 
omkring i landet inden for 4-5 år 
enten helt flyttet, som i Roskilde, 
hvor forskerne skal flytte til Cam-
pus Emdrup, eller reduceret til 
forsøgsstationer med en meget 
begrænset medarbejderstab. Det 
sidste sker for Flakkebjerg, Årslev, 
Silkeborg og Kalø, hvorfra alle 
andre medarbejdere skal rykke til 
Aarhus. 

Roskilde: Nemmere at   
tiltrække studerende
I Roskilde er DJØF-tillidsrepræ-

sentant Anders Branth Pedersen 
stadig ved at danne sig et overblik 
over medarbejdernes modtagelse 
af flytteplanerne. Men umiddel-
bart er det hans indtryk, at det 
giver god faglig mening at komme 
tættere på København, hvis de nye 
lokaler i Emdrup bliver mindst 
lige så gode som de nuværende.

– Det bliver nok nemmere at 
tiltrække studerende og for ek-
sempel deltagere til faglige arran-
gementer, når man sidder tættere 
på Købehavn. Når det er sagt, 
så kan en flytning selvfølgelig få 
personlige konsekvenser for en 
række medarbejdere. Nogle får 
kortere på arbejde, mens andre 
skal pendle væsentligt længere, 
siger tillidsmanden, der forudser, 
at langt de fleste vil vælge at flytte 
med til Emdrup.

Flakkebjerg: Mange vil søge 
væk
For medarbejderne i Årslev og 
Flakkebjerg er flytningen ikke 
bare klaret med et nyt kontor. 
Her betyder en flytning til Aarhus 

enten fire timers ekstra transport 
hver dag eller en regulær flytning 
af familien. Derfor forudser til-
lidsmand Per L. Gregersen fra 
Flakkebjerg, at flytningen vil be-
tyde stort mandefald blandt med-
arbejderne. 

– Flakkebjerg ligger lidt langt 
væk fra alting, og det vil nok blive 
nemmere at tiltrække fremtidige 
medarbejdere til Aarhus. Men for 
de nuværende medarbejdere tror 
jeg, at de personlige omkostninger 
ved en flytning vil blive for store, 
og mange vil vælge at søge andre 
steder hen, blandt andet fordi 
planteforskningen i Danmark har 
sin tyngde i Københavns-området. 

Per L. Gregersen forklarer, at 
mange forskerstillinger på Flakke-
bjerg er afhængige af usikre eks-
terne bevillinger. Ændrer det sig 
ikke, kan det også have betydning 
for, hvor mange der flytter med.

– De kortere bevillingshori-
sonter betyder, at det fremtidige 
job i Aarhus er mere usikkert 
og dermed mindre attraktivt at 
flytte efter. Hvis pengene slipper 

op, forsvinder stillingen også. Og 
samtidig kan den type forskere 
sandsynligvis nemmere få job 
andre steder. De tager nærmest 
deres egen løn med sig. 

Vil gerne i dialog
Brian Bech Nielsen, som er dekan 
på Science and Technology, under-
streger, at han håber, at så mange 
medarbejdere som muligt flytter 
med til de nye kontorer.

– Man skal være noget fjernt 
fra virkeligheden, hvis man ikke 
er klar over, at en sådan flytning 
sætter en masse tanker i gang hos 
medarbejderne. Jeg trøster mig 
dog med, at vi i det mindste har 
givet et ordentligt varsel på 4-5 år, 
siger han. 

– Vi vil rigtig gerne i tæt dialog 
med medarbejderne for at få flyt-
ningerne til at blive så attraktive 
og velfungerende som muligt. 
For vi er meget interesserede i, at 
de flytter med, så vi ikke mister 
forskningsstyrke og kan skabe nye 
synergier i Emdrup og Aarhus, 
siger Brian Bech Nielsen.   

Af Kristian Serge Skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Der er ingen, der taler om, at det 
snart tidligere Institut for Idræt 
skal flytte fysisk fra de kun fire år 
gamle lokaler på Dalgas Avenue. 
Men alligevel kræver den faglige 
flytning af Idræt fra placeringen 
som et selvstændigt institut under 
Det Naturvidenskabelige Fakultet 
og senere Science and Technology 
til den nye placering som en del af 
Institut for Folkesundhed på  

Health tilvænning, fortæller 
Idræts institutleder Klavs Madsen. 

– Vi har ikke været involveret 
i processen, og vi reagerer derfor 
lidt uforstående, når vi pludselig 
skal skifte hovedområde. Idræt er 
et interdisciplinært forskningsmil-
jø, herunder med gode relationer 
til Health, men vi er ikke orien-
teret mod Folkesundhed. Både 
forsknings- og uddannelsesmæs-
sigt har vi skabt vores identitet og 
netværk omkring sporten. Beslut-
ningen synes derfor at savne en 
faglig begrundelse. Hvis det havde 

været helt åbenlyst oplagt at lægge 
os ind under Folkesundhed, så 
havde vi nok nemmere kunnet leve 
med ikke at være blevet spurgt, 
siger han.

Dekan for Health Allan Flyv-
bjerg understreger, at han og re-
sten af universitetsledelsen meget 
gerne ville have inddraget Institut 
for Idræt noget før. 

– Men rammen for hele proces-
sen var, at vi nu skulle have en pe-
riode med tre måneders arbejdsro, 
så vi kunne træffe de rigtige be-
slutninger. Det betød selvfølgelig 

mindre offentlighed, siger han.
Dekanen understreger dog, at 

han ser rigtig mange samarbejds-
muligheder mellem Idræt og de 
andre institutter på Health.

– Trenden ude i den store ver-
den er tætte samarbejder mellem 
sundhed og idræt. De præcise 
rammer for samarbejde og organi-
sering vil jeg afstå fra at afstikke 
her og nu for ikke at binde min 
fremtidig institutleder, men det er 
absolut ikke meningen, at vi bare 
lægger idræt ind under folkesund-
hed og så i øvrigt kører business 

as usual. Det, forskerne på Idræt 
ved noget om, har relevans for 
meget store befolknings- og pa-
tientgrupper. Kunne man bruge 
den fremragende viden, som in-
stituttet har, til de grupper, som 
andre dele af Health arbejder 
med – for eksempel børn, ældre, 
folk med kroniske sygdomme eller 
kræftpatienter – ville det være 
en rigtig stor gevinst, siger Allan 
Flyvbjerg.   

Frygter for forskermiljøet

Faglig flytning er en stor overraskelse 

 FAGLIG UDVIKLING   især på de dele af det tidligere dMU og dJF,     
hvor forskerne skal flytte geografisk længst, frygter tillidsfolkene for det faglige miljø.

 FAGLIG UDVIKLING   institut for idræt hører fremover hjemme hos 
Health på institut for Folkesundhed. den flytning kom bag på institutlederen.

Unge fravælger sprogfag
i EU er der et mål om, at alle skal kunne to fremmedsprog, men 

i danmark kan vi kun 1,6 fremmedsprog i snit. Udviklingen ser 

ud til at fortsætte, for flere universiteter har nedlagt og sammen-

lagt sprogfag på grund af få studerende og en stram økonomi. 

videnskabsminister charlotte Sahl-Madsen (K) har nedsat en 

arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til,  

hvordan man i fremtiden skaber større interesse for sprog. 

– Gruppen skal finde ud af, hvilke fag vi skal tilbyde og hvornår. 

Nogle folkeskoler har for eksempel allerede kinesisk på  

skemaet, siger charlotte Sahl-Madsen.
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Ny kunst på Retsmedicinsk Institut
Et stort kunstværk vil fremover være det første, der møder 

pårørende, forskere og andre med deres gang på   

retsmedicinsk institut, Aarhus Universitet. værket er skabt   

af den tyskfødte kunstner Jochen rochholz (bill.) og får en  

helt central plads som velkomsthilsen i instituttets foyer.

”Her på stedet handler det jo om liv og død, og hvide vægge  

kan i den sammenhæng virke lidt sterile og kolde. Men det nye 

kunstværk tilfører varme og helhed”, siger institutsekretær   

Lis dupont Birkler. Kulturrådmand Marc perera christensen  

afslørede det nye værk ved en reception mandag den 14. marts. 

geografiske og
faglige flytninger
i afsnittet ”lokalisering af fag-
lige enheder” i Universitets-
ledelsens rapport om den 
faglige udviklingsproces kan 
du læse meget mere om den 
fremtidige placering af de en-
kelte faglige enheder. Afsnittet 
står på side 22-25 i hoved-
rapporten, som du kan finde 
på fremtidens.au.dk

på samme hjemmeside kan 
du finde de enkelte hoved-
områders delrapporter, hvori 
de fremtidige geografiske og 
faglige inddelinger ligeledes 
er beskrevet.

Se mere på fremtidens.au.dk

! 

http://fremtidens.au.dk
http://fremtidens.au.dk
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Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

– De fleste af os er faktisk ikke 
særlig omstillingsparate. Tænk 
bare på, hvor lang tid det tager for 
folk at skifte kaffemærke. Eller 
avis. Det er også derfor, vi går i 
seng med hinanden på samme 
måde hver gang. Så ved man lige-
som, hvad man får. 

Lotte Heise fremkalder da-
gens første latterbrøl i Aulaen, 
hvor en stor del af universitetets 
kontorpersonale er samlet til HK-
medlemsmøde. Anledningen er 
alvorlig. Universitetet står over for 
den største omstrukturering i sin 
historie, og særligt TAP’erne skal 
flytte sig både fysisk og fagligt. 
Det er slet ikke uproblematisk, 
siger Lotte Heise. At dømme ud 
fra de diskrete nik i salen er tilhø-
rerne enige.

– Det er dødsvært med foran-
dringer. Hvis man pludselig skal 
til at arbejde sammen med tyve 

nye mennesker, betyder det selv-
følgelig noget for ens dagligdag. 
Nogle tænker: ”Fedt, nye venner”. 
Andre tænker: ”Åh nej, jeg kan 
ikke forholde mig til så mange nye 
mennesker. Og hvad nu, hvis de 
synes, min frisure er grim”, siger 
Lotte Heise.

Stadig usikkerhed
HK-mødet begynder med oplæg 
fra rektor Lauritz B. Holm-  
Nielsen, vicedirektør for HR  
Louise Gade og faglig konsulent 
for HK Østjylland Gitte Færge-
mann. Herefter er der spørgsmål 
fra salen, inden Lotte Heise afslut-
ter debatten med et humoristisk 
oplæg. Skaber medlemsmødet så 
mere tryghed blandt HK’erne? 
”Både og”, lyder det fra paneldel-
tager Hans-Henrik Nielsen, der er 
faglig sekretær i HK Stat. 

– Medarbejderne er stadig usik-
re på, hvor de skal flytte hen, og 
hvor indgribende alt dette bliver 
for dem. Aarhus Universitet har 
kørt meget åben proces omkring 

hele organisationsændringen, og 
man har haft mange diskussioner. 
Men nu vil medarbejderne gerne 
til at have nogle konkrete svar. 
Utrygheden er der stadig, selvom 
medarbejderne dog fik den tryg-
hed, at de fortsat kan have et job, 
og at universitetet vil gøre alt for 
at sikre en god proces, siger Hans-
Henrik Nielsen. 

Den faglige sekretær opfordrer 
HK’erne til at gå aktivt ind i pro-
cessen med kompetenceafklaring, 
herunder samtale med nærmeste 
leder. 

– HK’erne skal tage imod sam-
talemuligheden med deres nær-
meste chef, og de skal beskrive 
deres kompetencer så dækkende 
som muligt. På den måde bliver 
de aktive medspillere i processen 
og får større mulighed for indfly-
delse, siger han.  

Spørg, spørg, spørg
Lotte Heise løber rundt foran pa-
nelet, hvor rektor og vicedirektør 
smilende følger hendes udfol-

delser. De medarbejdere, som er 
bekymrede over de kommende 
forandringer, bør sige det til deres 
leder, mener Lotte Heise. Man kan 
for eksempel formulere det på føl-
gende måde: 

– Ved du hvad, kammerat, jeg er 
ikke særlig omstillingsparat, men 
jeg prøver så godt, jeg kan. I skal 
være venlige mod mig, siger Lotte 
Heise og understreger, hvor vigtigt 
det er at stille spørgsmål.  

– En af spørgerne her i salen 
indledte sit spørgsmål med at sige: 
”Det er ikke for at være besværlig, 
men … ”. Det er sgu godt at være 
besværlig i denne sammenhæng! 
Spørg jeres ledere, hvad de egent-
lig mener med det der kompeten-
ceudviklings-bummelum. Spørg, 
spørg, spørg. Jeres leder skal krav-
le hjem fra arbejde af anstrengelse 
over de mange spørgsmål, pruster 

Lotte Heise, mens hun selv kravler 
rundt nede på gulvet. 

Der er dog også positive ting ved 
den kommende omstrukturering, 
mener entertaineren. Man møder 
nye mennesker og udvikler nye 
kompetencer. 

– Jeg var engang til en jule-
frokost, hvor hver anden efter 
noget tid skulle flytte to pladser. 
I begyndelsen var det irriterende, 
for jeg sad jo lige så godt. Men det 
blev en fantastisk aften. Det kan 
være en god ting at ryste posen, 
siger Lotte Heise og tilføjer: 

– Mon ikke de fleste af os har 
det lidt midt imellem. Vi vil gerne 
have lidt forandring, men helst 
ikke alt for meget.   

Dødsvært med forandringer

 FAGLIG UDVIKLING   HK’erne på Aarhus Universitet mødtes den 15. marts 
til et debatmøde om de kommende omstruktureringer. Stil spørgsmål, og 
involver jer i processen, lød det fra både fagforeningsfolk og Lotte Heise. 

Møde for de administrative    
medarbejdere om den nye struktur 
torsdag den 24. marts kl. 14.30-16.30 afholdes stort møde om den  

nye struktur i Aulaen på Ndr. ringgade, hvor universitetsdirektør  

Jørgen Jørgensen (bill.) beskriver, hvordan ændringerne får   

betydning for de administrative medarbejdere. 

Mødet streames til administrative medarbejdere i årslev, Flakkebjerg, 

roskilde og Emdrup. i samarbejde med ledelsen i Herning, Foulum,  

Kalø og Silkeborg afgøres det, om de administrative medarbejdere  

følger streamingen lokalt eller transporteres i bus til Aarhus.

Læs mere om mødet på fremtidens.au.dk 

Kompetenceudvikling af   
AU-medarbejdere
Så er der igen åbnet for ansøgning af midler fra  

Kompetencefonden til kurser, uddannelser m.v. inden  

for kompetenceudvikling af AU-medarbejdere.   

Ansøgningsfristen er 20. april 2011, og ansøgerne   

får forventeligt besked medio maj 2011.  

Hent ansøgningsskema, og læs mere om   

ansøgningsprocedure og krav på Hr portalen på:   

medarbejdere.au.dk
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Hvad ved Lotte Heise om den faglige udviklingsproces på Aarhus Universitet? tilsyneladende en hel del. 
og hun har også en mening om, hvordan medarbejderne kan tackle de kommende omstruktureringer. 

sagt til hk-medlemsmødet
På aarhus universitet! 

”HK’erne løser helt essentielle 
opgaver for universitetet”

Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor

”Vi skal alle kigge på vores 
kompetencer på en ny måde, 
men ingen bliver ladt i stikken”

Louise Gade, vicedirektør for Hr

”Ingen HK’ere, intet universitet. 
Kære ledelse: Inddrag dem  
i processen”

Gitte Færgemann, faglig konsulent 
HK Østjylland

”Ligger der en plan for,   
hvad der skal ske nu?   
Hvem der skal flytte hvornår?”

Spørger fra salen

”Der er noget usikkerhed nu,  
men med usikkerheden kommer 
også de nye muligheder”

Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor

http://fremtidens.au.dk
http://medarbejdere.au.dk


Bachelortilvalget i Journalistisk Formidling styrker din evne til at udvælge og 
behandle fagstof og formidle det på en tilgængelig og interessevækkende måde. 
Uddannelsen har både et praktisk og et mere teoretisk sigte: på den ene side 
lærer du at bruge journalistiske værktøjer som pressemeddelelse, hjemmeside 
og nyhedsbrev på en levende måde, og på den anden side opnår du teoretisk 
forståelse for medie- og samfundsorienterede problemstillinger. 

Samfundet efterspørger i stigende grad formidlingsmæssige kompetencer. Firmaer, 
organisationer og offentlige arbejdspladser søger at formidle deres budskab i 
et stadig mere mediefokuseret miljø og har behov for medarbejdere, der kan 
kommunikere avancerede faglige budskaber på en let forståelig måde. 

Bachelortilvalget udbydes i samarbejde mellem Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole og Institut for Informations- og Medievidenskab på Aarhus 
Universitet. Dermed kommer du til at se journalistikken i både et praktisk og et 
medieteoretisk perspektiv. 

Kunsten at formidle avanceret stof 
på en levende måde

Ansøgningsfrist: 
15. april 

Studiestart: 
Ultimo august 

Varighed: 
2 semestre/45 ECTS 

Hvem kan tage uddannelsen: 
Du skal have gennemført to 
år af dit bachelorstudium på 
humaniora for at blive optaget 
– undtagelsesvist optager vi 
dog studerende, som kun har 
gennemført 1,5 års studium. 

Læs mere på 
cju.au.dk/supplering og 
journalisthojskolen.dk

JOURNALISTISK 
FORMIDLING

JOURNALISThøJSKOLeNXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DANMARKSXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MEDIE-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
JOURNALISTHØJSKOLEXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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 UREDELIGHED  det siger AU-professor Jens christian djurhuus. Som formand for det Frie Forskningsråd havde han 
en central rolle, da den svindelanklagede hjerneforsker blev indstillet til en elitepris efter et usædvanligt dobbelttjek.

Af Helge Hollesen

hho@adm.au.dk

Som en undtagelse blev hjer-
neforskeren Milena Penkowa 
dobbelttjekket, før Det Frie Forsk-
ningsråd (DFF) i 2009 indstil-
lede hende til en eliteforskerpris. 
Formanden for bestyrelsen havde 
nemlig hørt, at der var opstået 
vanskeligheder med den disputats, 
hun indleverede i 2003. Han vid-
ste dog ikke, at den var blevet af-
vist bl.a. på grund af det efterhån-
den berømte manglende regnskab 
for en del af de 784 rotteforsøg.

Men da rektor Ralf Hemming-
sen fra Københavns Universitet 
afviste, at der skulle være noget 
betænkeligt ved den unge for-
sker, blåstemplede bestyrelsen, 
at Videnskabsministeriet tildelte 
hende en af årets fem priser på 1,2 
millioner kroner. Det fortæller for-
manden for bestyrelsen, professor 
Jens Christian Djurhuus, der også 
leder Klinisk Institut ved Aarhus 
Universitet.

Oplagt kandidat
Sammen med bestyrelsens næst-
formand, professor Ebbe Nexø 
fra Århus Universitetshospital, 

behandlede Jens Christian Djur-
huus alle de kandidater, der på det 
sundhedsvidenskabelige område 
var indstillet til eliteprisen. De var 
ikke i tvivl om, at Penkowa var en 
oplagt kandidat på grund af ind-
stillingen fra KU og de næsten 100 
artikler, hun havde publiceret.

– Det var måske ikke i toptids-
skrifter, men tæt på. Vi måtte be-
tegne hende som lidt af en komet, 
siger Jens Christian Djurhuus. 
Han oplyser, at DFF ikke vidste, at 
Forskningsrådet for Sundhed og 
Sygdom (FSS) havde afslået alle 
Penkowas ansøgninger om forsk-
ningsstøtte.

EliteForsk-prisen skal gå til 
fremragende forskere i internati-
onal særklasse. Bør I så ikke kon-
takte de respektive forskningsråd 
for at høre deres vurdering af 
kandidaterne?

– Nej, vi har suverænt ansvaret 
for at finde kandidaterne. Og hvil-
ke fonde skal vi så ikke spørge? 
Indstillingerne må bero på den 
tiltro, vi har haft og har til univer-
siteterne. Alt hører op, hvis vi ikke 
tror på dem.

Hvor skal vi stoppe?
Jens Christian Djurhuus mener, 
det er umuligt for DFF at sikre sig 

mod fremtidige Penkowa-sager. 
Det vil være alt for omfattende at 
tjekke kandidaterne, siger han. 

– Og hvor skal vi så stoppe? 
Skulle vi tage til Barcelona for at 
tælle rotter? Vi bedømmer dem på 
baggrund af den indstilling og det 
CV, vi får på den enkelte forsker.

Når I til sidst har fem indstil-
linger, vil det vel ikke være noget 
voldsomt arbejde at spørge de 
forskningsråd, som kandidaterne 
hører under. Så ville I jo få at 
vide, at FSS aldrig har fundet 
Penkowa værdig til støtte?

– Det kunne vi gøre, ja, men 
igen: Skal vi også tjekke andre 
forskningsfonde?

Hvordan kunne I undgå at 
vide, at Penkowas disputats blev 
forkastet med meget kritiske be-

mærkninger, og at der gennem 
nogle år var rejst tvivl om hendes 
forskningsmetoder?

– Jeg hørte, der havde været 
problemer, og gik derfor længere, 
end vi plejer, når det gælder elite-
prisen. For at sikre mig, at alting 
var i orden, ringede jeg til rektor 
på KU og spurgte, om der var 
noget betænkeligt i forhold til Pen-
kowa. Han svarede klart, at det 
var der ikke.

 
Ikke mere kontrol
I sine indstillinger til eliteforsker-
prisen skal FFR forsøge at lige-
stille fagområder med forskellige 
traditioner for at publicere i tids-
skrifter eller bøger. Derfor mener 
Jens Christian Djurhuus, at det 
vil være vanskeligt i højere grad at 
inddrage forskernes publiceringer, 
når de skal gennem elite-øjet. 

Eliteforskere skal være i inter-
national særklasse. Er det så godt 
nok at have mange publiceringer, 
men ingen i de bedste tidsskrifter 
på sit område?

– Nu er det jo de færreste, der 
kommer i Nature og Science. Og 
KU skriver altså til os, at man står 
med en exceptionel forsker.

I kunne  jo indføre forskellige 
kriterier for, hvad der er elite 

inden  for forskellige forsknings-
traditioner?

– Det har du fuldstændig ret i, 
men vi har ikke talt om at bruge 
andre kriterier. Og vi skal ikke 
til at nedgøre det grundlag, alle 
andre har fået eliteforskerprisen 
på. Det er de rigtige, vi har fundet 
indtil nu, og de skal være enormt 
stolte af den. At én så muligvis har 
lavet fup og svindel, er en anden 
sag. Det kan ske i alle sammen-
hænge. Tænk på, hvordan Stein 
Bagger blev hyldet, før han blev af-
sløret. Og jeg vil ikke være med til 
flere kontrolsystemer. Vi må tåle, 
at den slags kan optræde.

Kampen om forskningspenge er 
hård, og universiteterne vil gerne 
have forskere, der rager op og 
får store eksterne bevillinger. Er 
du enig med dem, der mener, det 
fremmer typer som Milena Pen-
kowa? Der tales jo også åbenlyst 
om, at lidt snyd på vægten er ret 
udbredt.

– Tidspresset på forskerne be-
tyder utrolig meget. Det betyder 
også meget, at man i dag skal 
bruge mere blomstrende vendin-
ger end tidligere i sine ansøgnin-
ger om penge. De konkurrence-
udsatte midler påvirker forskerne 
meget.   

Umuligt at undgå 
Penkowa-sager i fremtiden
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Formanden for det Frie Forskningsråd dobbelttjekkede Milena penkowa hos rektor på Københavns Universitet, 
før rådet indstillede forskerkometen til videnskabsministeriets Eliteforskprise. Hun fik den overrakt i 2009 af kronprinsesse Mary.

 ” Skulle vi tage 
til Barcelona for  
at tælle rotter?
Jens christian djurhuus,   
leder af Klinisk institut,  
Aarhus Universitet
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Af Bjørg Tulinius

btu@adm.au.dk

Vi følger ivrigt med i kampen 
for demokratiet, når den foregår 
i andre lande, hvor der virkelig er 
noget på spil. CNN, Al Jazeera og 
TV2 News bringer kampen helt 
ind i vores stuer, så vi hen over 
aftenkaffen kan se, hvordan der 
kæmpes på liv og død om nogle 
af de demokratiske rettigheder, vi 
tager for givet i vores eget land. 
Men har vi lullet os selv i søvn, 
mens de andre kæmper? Har vi 
glemt, at demokratiet kun fun-
gerer, hvis vi selv tager del i det 
– eller hvordan er det nu lige med 
det her ideal om folkestyre, som 
vi ellers meget gerne vil pådutte 
andre her hos os selv?

Det er nogle af de spørgsmål, 
der optager John Erik Fossum, 
professor ved ARENA, universi-
tetet i Oslo, og en af hovedtalerne 
ved dette års MatchPoints Semi-
nar, som han også er medarrangør 
af.

– Vi har i hvert fald selv nogle 
store udfordringer, når det gæl-
der det helt grundlæggende for 
demokratiet: selve legitimeringen 
af de politiske beslutninger, der 
træffes. I de her år med stigende 
globalisering er der en kritik af det 
repræsentative demokrati, fordi vi 
faktisk ikke kan være sikre på, at 
de beslutninger, politikerne tager, 
i tilstrækkelig grad afspejler be-

folkningens ønsker og interesser, 
siger John Erik Fossum.

Det komplekse samfund
Et er, at politikerne så træffer 
beslutninger, der måske ikke altid 
er i tråd med befolkningen. Noget 
andet er, at folket måske heller 
ikke kan gennemskue, hvad det 
skal mene om mange af de politis-
ke spørgsmål. Og derfor står af i 
forhold til meget af den politiske 
dagsorden.

– Det moderne samfund er 
simpelthen blevet så komplekst, at 
det kan være svært for almindelige 
mennesker at forstå. For eksempel 
kræver det jo nærmest en natur-
videnskabelig universitetsgrad 
at sætte sig ind i spørgsmål om 
kloning eller gensplejsning, siger 
John Erik Fossum.

Han nævner også EU som et af 
de områder, der i særlig grad kan 
være svært for almindelige døde-
lige at forholde sig til, og her kom-
mer det demokratiske ideal ifølge 
den norske professor virkelig på 
prøve.

– Det er for mig at se nærmest 
et mirakel, når der bliver sagt ja i 
en folkeafstemning om ændring af 
EU-traktaten, når befolkningen, 
som det var tilfældet med Lissa-
bon-processen, er sat helt uden 
for døren og derfor dybest set ikke 
aner, hvad de skal stemme om og 
hvorfor. For det første forhandles 
der for lukkede døre, for det andet 
kan det være endda meget svært 

at se, hvem der lige repræsenterer 
hvem i Bruxelles, og for det tredje 
gav politikerne hele tiden forskel-
lige svar på, hvilken type konsti-
tutionel proces en traktatændring 
egentlig var. Derudover indgår 
de valgte politikere i alle mulige 
forskellige slags netværk inden 
for EU, og deres agendaer er ret 
uigennemskuelige for den almin-
delige borger, lyder det fra John 
Erik Fossum.

Inddragelse og diskussion
Fossum har i sit arbejde med at 
kigge på legitimeringen af de po-
litiske beslutninger været meget 
optaget af den måde, hvorpå 
forskellige politiske systemer har 
forsøgt at inddrage borgerne mere 
i det demokratiske liv. Han har 
blandt andet undersøgt Canada, 
hvor man er gået nye veje, når det 
gælder idéen om det deliberative 
demokrati, hvor demokratisk dia-
log og ligestillede samtalepartnere 
er bærende elementer.

– Det er stadig på eksperiment-
stadiet, men jeg tror, canadierne 
har fat i noget, vi kan lære af. 
De har indført såkaldte ”citizens 
assemblies”, hvor borgerne dis-
kuterer et politisk emne som for 
eksempel ændring af valgsyste-
mer. Spørgsmålet er selvfølgelig, 
hvordan man sammensætter de 
her assemblies, og hvilket mandat 
de har. Men idéen er, at hvis folk 
får reel indflydelse på det politis-
ke, så vil de også gerne bidrage 

aktivt i den demokratiske proces, 
forklarer John Erik Fossum.

Nordmanden er med andre ord 
optimist i forhold til folks ønske 
om at være demokratiske medspil-
lere, men han påpeger samtidig, at 
vi i dag generelt har mangelfulde 
fora eller institutioner, hvor den 
almindelige borger kan deltage 
politisk. 

– Det er selvfølgelig utopi at 
forestille sig, at alle vil deltage. 
Men alle skal have mulighed for 
det, og meningerne skal frem, så 
man kan tage hensyn til dem i 
lovgivningen. Her er det vigtigt 
at forstå parlamenters rolle som 
stærke offentligheder, der både 
har en deliberativ og en beslutten-
de rolle. Det interessante er at se, 
om sådanne etablerede organers 
arbejde kan forbedres via samspil-
let med nye eksperimentelle meto-
der til inddragelse, siger John Erik 
Fossum.   

 MATCHPOINTS  det er ikke kun lande som Libyen og Egypten, der har noget at kæmpe for, når det gælder demokratiet.  
En af hovedtalerne ved årets Matchpoints Seminar peger på vores egne udfordringer.

Vores eget skrøbelige demokrati

matchPoints seminar
professor John Erik Fossum er 
sammen med christina Fiig 
fra Aarhus Universitet tilrette-
lægger af workshoppen  
”deliberativt demokrati i 
Europa og Nordamerika: 
teori, erfaringer og historiske 
perspektiver” ved dette års 
Matchpoints Seminar. Han er 
desuden en af hovedtalerne 
ved seminaret og medtilret-
telægger af hele seminaret 
sammen med Udenrigsmini-
steriet og professor Michael 
Böss fra Aarhus Universitet.

! 

MatchPoints Seminar 2011, der er åbent for alle, er et mødested 
for borgere, eksperter og politikere. Seminaret består af en række 
workshops med og oplæg af fremtrædende demokratieksperter fra 
amerikanske universiteter som Stanford, Harvard og columbia og 
en række europæiske universiteter og samfundsdebattører. 
debatten om dansk demokrati foregår på dansk, resten på engelsk. 
Yderligere information, herunder det samlede program, 
samt tilmelding og billetter: 

www.matchpoints.au.dk

der er mulighed for at tilmelde sig hele programmet (inkl. måltider) 
eller dele af det. tidspunkt og sted: 12.-14. maj i Aarhus.

http://www.matchpoints.au.dk
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HAVDE ØNSKET MINDRE INSTITUTTER

– Jeg havde ønsket lidt mindre institutter på Arts. 
de meget store institutter risikerer at blive mindre 
operationsduelige, fordi der bliver langt mellem 
leder og menige medarbejdere. Men nu er be-
slutningen taget, og vi må arbejde positivt videre 
herfra. Nu drejer det sig om at gøre alt, hvad vi 
kan, for at indhøste de nye muligheder for synergi, 
der er opstået.

niels overgaard lehmann, 
institutleder ved institut for æstetiske fag

HOLDT OS HEN I DET UVISSE

– rektor gav en meget flot præsentation i Aulaen, men holdt 
den i meget generelle vendinger. derfor spurgte jeg fra salen, 
hvad der konkret skal ske med de afdelinger, som er vigtige 
for forskernes identitet. det viste sig så, at rektor har en meget 
fast holdning til det vigtige spørgsmål, nemlig at der ikke skal 
være afdelinger under institutterne fremover. Han kunne godt 
have meldt mere direkte ud fra starten af præsentationen på 
flere områder i stedet for at holde os i det uvisse. 

per ingesman, 
professor ved afdeling for 
kirkehistorie og praktisk teologi

STADIG IKKE HELT GENNEMSKUELIGT

– det er stadig ikke helt gennemskueligt, hvad det praktiske resultat 
af den faglige udviklingsproces egentlig bliver for Handelshøjskolen. 
Som udgangspunkt var det vigtigt for os at bevare akkrediteringen og 
kontakten til erhvervslivet – essensen af ASB. det synes vi, at vi har fået 
opfyldt, så vi stadigvæk kan fungere som en handelshøjskole. Når det 
er sagt, så ser vi mange muligheder for tværfagligt samarbejde på 
tværs af Business and Social Sciences, og vi ser frem til at skabe det 
nye fælles brand sammen med de andre studenterorganisationer på 
det nye hovedområde. 

anne saugstrup andersen, 
formand for asb studenterforum

ER IKKE UDE PÅ AT BEVARE STATUS QUO

– Som studenterpolitiker er jeg bekymret for, at processen bliver ved 
med at køre, som den har gjort hidtil, hvor de studerende ikke bliver 
hørt om de endelige forslag, før de bliver besluttet. Jeg er sikker på, 
man kan forbedre mange af beslutningerne, hvis man ser de   
studerende som seriøse medspillere. de studerende er jo ikke ude  
på at bevare status quo – de fleste vil gerne være med til at forandre,  
bare det er forandring til det bedre. rektor lægger meget vægt på,  
at alle dokumenter ligger fremme – men der bliver ikke spurgt   
efter mere information, der bliver spurgt efter inddragelse. 

thea p. frederiksen, 
formand for studenterrådet

TÆTTERE LEGEKAMMERATER

– de seks biomedicinske institutter samles i et større 
institut. For forskningen er det en stor fordel, idet lege-
kammeraterne nu kommer tættere på hinanden. Hvad 
angår undervisningen, kan jeg godt have visse bekym-
ringer, for det fag, vi underviser i, er en del af vores iden-
titet. vores undervisningsfagkolleger kan blive spredt, og 
så kan det blive for bøvlet at opsøge dem for en faglig 
snak, hvilket kan risikere at føre til en dårligere undervis-
ning på sigt. der skal derfor sikres et system, som forhin-
drer, at alle bare opfatter sig som eksterne lektorer.

ole sonne, 
institutleder ved institut for fysiologi og biofysik

  Et nyt og bedre
Aarhus Universitet?

Af redaktionen på UNIvers

univers@au.dk

 FAGLIG UDVIKLING  Godt eller skidt. visionært eller lidt bekymrende. 
Kommentarerne fra medarbejderne til universitetsledelsens præsentation 
af fremtidens Aarhus Universitet varierede i dagene efter det store udspil 
 den 9. marts. UNIvers har samlet en række af reaktionerne her på siden. 
  Er du stadig ikke helt inde i de nye faglige fokusområder og organisatoriske   
    ophæng, kan du finde de samlede rapporter fra universitetsledelsen – 
       og meget mere – på fremtidens.au.dk

SER INGEN FAGLIGE ARGUMENTER

– Jeg er forundret over, at man vil flytte center for Børnelitteratur 
og lægge det sammen med de æstetiske fag. centrets forsk-
ning er interdisciplinær og deler metoder med dpU’s forskning. 
Flytningen betyder en adskillelse af børnelitterær forskning og 
uddannelse, dvs. cand.pæd.-uddannelsen i dansk og dpU’s 
masteruddannelser. centrets formidling henvender sig til profes-
sionsbachelorer, dvs. lærere, pædagoger og bibliotekarer, som er 
målgrupper for dpU. i en tid, hvor der tales så meget om at styrke 
børns læselyst og kompetence, ser jeg ingen faglige argumenter 
for beslutningen. 

anna karlskov skyggebjerg,
lektor ved center for børnelitteratur, dpu

http://www.fremtidens.au.dk
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FORBEREDT PÅ NEDDROSLING

– vi var forberedt på, at aktiviteterne på Kalø gradvist skal drosles 
ned. der har været udsagn, der pegede i den retning, så det er ikke 
en overraskelse, at vi skal flytte ind til campus Aarhus.

det er et kanondejligt sted at være her på Kalø, så jeg er ked af ikke 
at skulle arbejde på et fysisk så smukt sted, men der kan også være 
rart andre steder.

det bliver lidt længere transport, men det bliver forhåbentligt både 
nogle fagligt spændende opgaver og en god udfordring at være 
med til at få dem til at lykkes.

lizzie jensen, 
økonomimedarbejder ved 
afdeling for vildtbiologi og biodiversitet, kalø

HOLDT OS HEN I DET UVISSE

– rektor gav en meget flot præsentation i Aulaen, men holdt 
den i meget generelle vendinger. derfor spurgte jeg fra salen, 
hvad der konkret skal ske med de afdelinger, som er vigtige 
for forskernes identitet. det viste sig så, at rektor har en meget 
fast holdning til det vigtige spørgsmål, nemlig at der ikke skal 
være afdelinger under institutterne fremover. Han kunne godt 
have meldt mere direkte ud fra starten af præsentationen på 
flere områder i stedet for at holde os i det uvisse. 

per ingesman, 
professor ved afdeling for 
kirkehistorie og praktisk teologi

SPLITTET TILHØRSFORHOLD

– Forskningsmæssigt er fusionen mellem Juridisk institut og 
Erhvervsjuridisk institut god. Jeg får bedre muligheder for at 
samarbejde med dem, jeg allerede arbejder sammen med 
i dag, og nye kolleger vil også komme ind over. prisen er, at 
jeg nok ikke får samme tætte relationer til de økonomisk ori-
enterede forskere på ASB. Så måske mister jeg noget af den 
tværfaglighed, der er begrundelsen for det nye AU.

Men jeg er bekymret for vores HA(jur.)- og cand.merc.jur.-
studerende, som fremover måske skal have jura i Universi-
tetsparken og økonomi på ASB. de bliver nok mere splittede 
over, hvor de hører til.

hans henrik edlund, 
professor ved erhvervsjuridisk institut

EN HELT ANDEN STEMNING

– Mit indtryk er, at der har været god 
kommunikation og respons i forløbet 
af den faglige udviklingsproces. i for-
hold til mit eget institut synes jeg, det 
er landet præcis, hvor det skulle. de 
relevante dele af danmarks Miljøun-
dersøgelser og mit gamle institut er 
knyttet sammen på en måde, som vil 
give en betydelig udvidelse af spektret 
for forskning, undervisning og viden-
udveksling. vi har på instituttet haft 
møder, der kunne give grund til be-
kymring, men nu er der en helt anden 
stemning. vi har fået nogle rammer, vi 
virkelig kan arbejde med.

freddy bugge christiansen, 
professor ved biologisk institut

EN SPÆNDENDE OG STOR UDFORDRING

– det bliver en spændende og stor udfordring at få alt det 
her til at fungere. Jeg synes, det er meget positivt at køre en 
proces med den faglige udvikling som det bærende. Nu har 
universitetsledelsen lagt en struktur, som ikke er særlig detal-
jeret i forhold til de enkelte institutter, og så må vi fra medar-
bejdersiden bidrage til at få det til at fungere bedst muligt. 
vi kan risikere, at de næste måneder bliver et vildt marked, 
hvor hver enkelt medarbejdergruppe går efter deres egne 
interesser. derfor sagde rektor også, at vi må prøve at løse 
tingene i fællesskab, og det vil vi gerne bidrage til som til-
lidsrepræsentanter.

finn folkmann, 
fællestillidsmand for det 
akademiske personale på aarhus iniversitet

GENERELT ER VI GLADE

– Jeg tror generelt, at vi i vores afdeling er glade for at 
blive samlet med mange af de andre, som vi samar-
bejder med i forvejen. Nogle har måske en frygt for, at 
deres egen faglighed kommer til at stå svagere i et større 
institut, men vi oplevede faktisk det modsatte, da man 
slog filosofi og idéhistorie sammen. Nogle var skeptiske 
på forhånd, men ser det som en gevinst i dag, og både 
vores egen faglighed og studierne er nærmest blevet 
skærpet af det. For mig at se er den største udfordring nu, 
hvordan man organiserer sig internt på så stort et institut.

 
morten raffnsøe-møller, 
lektor ved institut for filosofi og idéhistorie

  Et nyt og bedre
Aarhus Universitet?

Fotos: Jesper Rais og Roar Lava Paaske

univers@au.dk
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"på en måde har vi jo allerede vundet, fordi vi har fået den anerkendelse, som jeg synes, arbejdspladsen skulle have, men selvfølgelig satser vi da på, at vi går hele vejen", 
siger Hanne christensen, som mener, at rengøring langt fra behøver at være kedeligt.

Måske Østjyllands bedste arbejdsplads
 MØD EN TAP  iver og glæde på arbejdet gjorde, at tilsynsassistent Hanne christensen indstillede sin arbejdsplads til 
tv2 Østjyllands konkurrence. rengøringen på Health er nu valgt ud til finalen om at blive Østjyllands Bedste Arbejdsplads 2011.

Af Rikke Carlsen

rc@adm.au.dk

Tilfredse medarbejdere, der yder 
det optimale og er glade for at 
komme på arbejde, er det, tilsyns-
førende for rengøringen på Health 
Hanne Christensen knokler for 
hver dag.

Health dækker et areal på mere 
end 50.000 kvadratmeter, så der 
skal mange hårdtarbejdende kol-
leger til at skure de mange gulve. 
Dem tager Hanne Christensen sig 
af i det daglige, både socialt og 
fagligt. Alt skal gerne fungere på 
en ergonomisk korrekt måde.

Hendes dag begynder klokken 
05.30 med telefontid, så der er 
styr på arbejdsplanen.

– Vores hektiske tid er i mor-
genstunden, for vi skal være 
færdige med alle undervisningslo-
kaler inden klokken halv otte. Det 
skal bare køre. Så selvom jeg ikke 
gør rent, så snupper både jeg og 
rengøringslederen selvfølgelig en 
rengøringsvogn, hvis der er mange 
fraværende, siger hun.

Hanne Christensen var tidligere 
selvstændig med eget rengørings-
firma, og hun er uddannet social-
pædagog. Som hun selv siger, har 
hun et ”service-gen”.

– Vi gør rigtig meget ud af at få 
nye medarbejdere ind og få dem 
lært op på en ordentlig, fornuftig 
måde. De skal fra dag et føle, at 
der bliver taget hånd om dem, for 
det giver absolut en bedre arbejds-
plads for alle parter, siger hun.

Mange nationaliteter
For at medarbejderne kan føle sig 
trygge og have en social base på 
deres arbejde, er de inddelt i min-
dre grupper på fire til ti medarbej-
dere. Der er ansat folk med mange 
forskellige nationaliteter.

– Fordi vi har rigtig mange 
fremmedsprogede, så er der enig-
hed om, at vi kun taler dansk i 
kaffestuen. På den måde bliver 
alle bedre til sproget og kan kom-
munikere trygt med hinanden. 

Vi har set folk, der kommer ind 
som skygger og taler engelsk for 
at være sikre på, at vi forstår dem. 
Nu taler de løs på dansk, og vi kan 
sagtens forstå hinanden. Der sker 
en udvikling, og det gælder også 
fagligt, siger Hanne Christensen 
og fortsætter:

– Det fedeste er nok at se den 
glæde, langt de fleste udviser for 
bare det at have et job. De har fået 
en chance, og den har de virkelig 
grebet. De knokler. De vil så gerne 
vise, at de kan. Jeg har sommeti-
der svært ved at styre dem, griner 
hun.

ØBA 2011
Både de ansattes og hendes eget 
engagement gør, at Hanne Chris-
tensen har meget svært ved at 
finde noget specielt negativt ved 
sit arbejde. 

– Jeg glæder mig hver dag, jeg 
skal på arbejde. Jeg ved, at jeg 
møder ind til nogle udfordringer, 
og jeg ved nogenlunde, hvordan 
dagen starter, men aldrig hvordan 
den udvikler sig, siger hun.

Den arbejdsglæde betød, at 
Hanne Christensen slog til, da 
TV2 Østjylland i år åbnede kon-
kurrencen om at kåre Østjyllands 
bedste arbejdsplads.

– Jeg indstillede os, fordi andre 

også skal vide, at rengøring ikke 
behøver at være kedeligt. Det er 
rigtig dejligt at gøre rent, hvis 
man er på en arbejdsplads, som 
også forstår, at der skal være plads 
til både sjov og kaffepauser, siger 
hun.

I alt blev 127 arbejdspladser 
indstillet til konkurrencen, og ud 
af dem er kun otte arbejdspladser 
udvalgt til finalen. Forskellige 
brancher er repræsenteret, lige fra 
Arla Foods a.m.b.a. til Oversæt-
terhuset A/S – og rengøringen på 
Health.

Finalepladsen er Hanne Chris-
tensen meget stolt af.

– På en måde har vi jo allerede 
vundet, fordi vi har fået den aner-
kendelse, som jeg synes, arbejds-
pladsen skulle have, men selvføl-
gelig satser vi da på, at vi går hele 
vejen, griner hun.   

          

FiNALESHoWEt AFHoLdES på  

værKEt i rANdErS dEN 31. MArtS. 

MAN KAN HEppE på HEALtHS  

rENGØriNG i tv2 ØStJYLLANdS 

NYHEdSUdSENdELSE KLoKKEN 

19.30 oG på KANAL ØStJYLLANd 

FrA KLoKKEN 20.00-20.30.

dEt Er op tiL SEErNE, HvEM dEr 

SKAL viNdE KoNKUrrENcEN. 

dAGEN FØr FiNALEN, oNSdAG 

dEN 30. MArtS, UdpEGEr tv2 

ØStJYLLANdS SEErE viA EN SMS-

AFStEMNiNG trE ArBEJdSpLAdSEr, 

SoM doMMErNE SKAL væLGE dEN 

ENdELiGE viNdEr iBLANdt.

på tv2 ØStJYLLANdS HJEMMESidE 

KAN dU SE iNdSLAG MEd HANNE 

cHriStENSEN oG rEStEN AF  

rENGØriNGEN på HEALtH.
          

   

  mød en taP
    

   Har du lyst til at fortælle om dit arbejde – eller kender 
   du en tAp, vi bør skrive om – så skriv 
   eller ring til univers@au.dk eller 8942 2449.

 ” Det fedeste 
er nok at se den 
glæde, langt de   
fleste udviser for 
bare det at have  
et job.
Hanne christensen,   
tilsynsassistent
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Snart  
bachelor?  
Hvor skal  
du hen?

På DTU kan du blive civilingeniør på 2 år, hvis du har  
en relevant naturvidenskabelig bachelorgrad i forvejen.  
Du kan vælge mellem 27 forskellige kandidatretninger,  
f.eks.  Akvatisk  Videnskab og Teknologi, Olie- og Gasteknologi  eller Lyd og  
Akustisk Teknologi. Eller måske er Farmateknologi eller Systembiologi mere dig? 
Du kan sagtens nå at læse mere om dine muligheder, før du beslutter dig.  
Der er først ansøgningsfrist d. 1. april.

Læs mere om alle vores kandidatuddannelser på www.dtu.dk

Det er i år 0 år siden, en af 
de mere sagnomspundne 
studenterforeninger ved Aar-
hus Universitet blev stiftet 
den 21. marts. Musiske Stu-
denter kaldte de sig. Trods 
navnet var det først og frem-
mest en teaterforening, der 
opførte forestillinger både på 
Aarhus Teater og i Studen-
terforeningen, der holdt til i 
Paradisgade. Men debatter 
om tidens strømninger, digt-
oplæsning og musikaftener 
var også på programmet. 

I de første år var forenin-
gen præget af to selvbevidste 
studerende, Bjørn Poulsen 
og Thorkild Bjørnvig, der 
senere gjorde karriere som 
henholdsvis kritiker og for-
fatter. De havde høje mål 
med Musiske Studenter, hvor 
mottoet var intensitet, inti-
mitet og kvalitet, og de blev i 
1948 de første redaktører af 
tidsskriftet Heretica.

– Vi følte, at vi bak-
sede med kromosomerne til 
fremtiden. På en absurd og 
uudtalt måde følte vi os ved 
universitetets kerne. Naive 
og kompromisløse fordringer 

på ånd, som professorerne 
ikke afsatte tid til uden for 
arbejdstiden, fik deres ind-
frielse her, skriver Thorkild 
Bjørnvig i bogen Student i 
Århus.

Bestyrelsen bestemte 
suverænt, hvem der blev luk-
ket ind i kredsen af musiske 
studerende, hvor der højst 
måtte være 60 medlemmer. 
Et af dem blev i 1942 forfat-

teren Tage Skou-Hansen,  
der i romanen De nøgne 
træer skildrer et julear-
rangement, som foreningen 
holdt på Sjette Frederiks  
Kro i Riis Skov.

Foreningen havde sin 
storhedstid i 1940’erne og in-
troducerede med succes det 
franske absurde teater for et 
Aarhus-publikum. Musiske 
Studenter ophørte i 1961.

Elitære musiske studenter
det var dengang ...

Musiske Studenter 
opførte i december 
1945 forfatteren G.K. 
chestertons mindre 
kendte skuespil ”Magi” 
i århus-Hallen. 

Billedet er fra en  
reportage fra prøverne 
bragt i bladet 
den jydske Akademiker.

MØDE OM FAGLIG UDVIKLING FOR 
ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE

TORSDAG DEN 24. MARTS KL. 14.30-16.30
I AULAEN, AARHUS UNIVERSITET,    
NDR. RINGGADE, AARHUS.

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen inviterer alle 
administrative medarbejdere til et informations-
møde for at høre mere om omlægningen af den 
faglige organisering på universitetet. på mødet vil 
Jørgen Jørgensen tegne et billede af forandrin-
gerne, og han vil beskrive, hvordan ændringerne vil 
have betydning for administrative medarbejdere. 

MØDET STREAMES til administrative medarbejdere  
i årslev, Flakkebjerg, roskilde og Emdrup.   
i samarbejde med ledelsen i Herning, Foulum,  
Kalø og Silkeborg afgøres det, om de administrative 
medarbejdere følger streamingen lokalt eller  
deltager i mødet i Aarhus (hvor der i så fald  
vil blive arrangeret bus). 

SEND DINE SPØRGSMÅL IND PÅ FORHÅND   
Har du spørgsmål til den nye administrative struktur, 
til ønskerunde eller andre forhold i processen, er du 
meget velkommen til at sende dit spørgsmål til  
mailadressen fremtidens@au.dk – så vil dit spørgs-
mål så vidt muligt blive besvaret på mødet eller 
efterfølgende på medarbejdere.au.dk

FREMTIDENS

DYBERE

SAMMENHÆNGE

Foto: Udlånt af Universitetshistorisk Udvalg

http://medarbejdere.au.dk
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Ny undersøgelse: 

Af Sanne Hyldgaard

og Astrid Hellerup Madsen                 

shy@adm.au.dk / ahm@adm.au.dk

Et øjeblik er lokalet helt stille. 
Det er som om, alle tager en kol-
lektiv vejrtrækning. Ovenpå er 
Statsbibliotekets gange så småt 
ved at tømmes for lånere, og på 
læsesalen er det igen til at finde 
en plads. Nede i kælderen har syv 
lektiehjælpere sat sig klar ved te-
lefonerne, og da klokken bliver 17, 
går det løs.

– Velkommen til Lektier Online! 
Kan du høre, hvad jeg siger?

– Du falder lidt ud. Kan det 
passe, din internetforbindelse er 
lidt ustabil?

– Matematik, siger du, fint! Og 
hvad er det, du skal have hjælp til?

I den anden ende af telefonerne 
sidder elever fra folkeskolernes 7. 
til 10. klassetrin. Og hver søndag, 
mandag, onsdag og torsdag aften 
har de mulighed for at få hjælp til 
lektierne ved at ringe til Lektier 
Online.

Formler og kaffe
Af et call-center at være er der ret 
stille. Mod forventning mangler 
lyden af ringende telefoner. For 
alle sidder med headset og tilhø-
rende mikrofoner. Eleverne kan 
både chatte med lektiehjælperne 

og skrive på en digital tavle, så 
lektiehjælpen foregår ”live” på 
computerskærmene.

– De unge bruger mediet i for-
vejen, når de for eksempel chatter 
på Facebook, så det er ikke noget 
problem, forklarer projektmedar-
bejder på Lektier Online, Marie 
Karkov.

Lokalet summer af småsnakken 
og tastelyde. En lektiehjælper ven-
der sig væk fra skærmen og spør-
ger ud i rummet, om der er nogen 
af de andre, der kan hjælpe med 
en matematisk formel, som det 
kniber med at huske. Selvom der 
bliver arbejdet seriøst, er stemnin-
gen i lokalet uformel:

– Det lyder helt rigtigt!, smiler 
en lektiehjælper ned i mikrofonen. 
”Bare fortsæt sådan, så kan jeg 
lige tage en slurk kaffe, mens du 
tænker over næste opgave. Det var 
noget med en harpe, sagde du?”

Marie Karkov vimser rundt mel-
lem computerne og hælder vand 
op i plasticglas til lektiehjælperne. 
Ind imellem ringer hendes mobil, 
og så skal hun rådgive en kom-
mende bruger i, hvordan man 
opretter sig på hjemmesiden, eller 
hjælpe en, som har glemt sin ad-
gangskode.

– Alle folkeskoleelever kan ringe 
til os, men vi målretter os mod 
dem fra de såkaldte udsatte bo-
ligområder. Dem, der ikke kan få 

så meget hjælp til lektierne hjem-
mefra, måske fordi deres forældre 
ikke har gået i dansk skole, siger 
hun.

Projektet er et alternativ til de 
lektiecaféer, der er rundt om på 
folkebibliotekerne. For det har vist 
sig, at især de tosprogede drenge 
ikke er så gode til at bruge tilbud-
dene. Lektier Online er derfor et 
forsøg på at nå de grupper, som 
ellers ikke ville få den fornødne 
hjælp til hjemmearbejdet i et tids-
rum og på en måde, som passer 
til dem.

Initiativ med vokseværk
Nu er der for alvor kommet gang i 
samtalerne. En skal have hjælp til 
at udregne en trekants areal. En 
anden har problemer med en en-
gelsk oversættelse, mens en tredje 
har brug for at snakke sit projekt 
om religion og unge igennem.

– Vi skal ikke rette elevernes 
stile eller løse deres matematikop-
gaver. Vi skal udpege faldgruber 
i stedet for at sætte røde streger. 
Det sidste er jo lærerens job, siger 
Sidsel Højfeldt, som studerer en-
gelsk med sidefag i retorik og for-
midling på ottende semester.

Hun er en af aftenens frivillige 
lektiehjælpere og har været med 
helt fra begyndelsen i februar 
2010.

– Jeg har en drøm om at un-

dervise, så at være lektiehjælper 
her giver mig erfaring, jeg kan 
bruge senere. Det er dog noget af 
en udfordring at formidle det stof, 
jeg lærer på universitetet, til folke-
skoleelever. Men det er noget, jeg 
lærer rigtig meget af, siger hun.

Hvis ovenstående var beskrivel-
sen af et betalt studiejob, ville det 
være mange studerendes drøm. 
Men det er frivilligt og derfor 
uden løn.

– I princippet kunne jeg få 
penge for det samme arbejde, hvis 
jeg var lærervikar. Men her er det 
lysten, der driver værket. Folk er 
her, fordi de gerne vil hjælpe de 
unge, og det giver en helt speciel 

stemning, som jeg godt kan lide.
Det er lektiehjælper Dang 

Quang Svend Le enig i. Han er 
ph.d.-studerende ved iNANO, og 
tiden som lektiehjælper kommer 
nok ikke til at fylde meget på hans 
forsker-CV. Alligevel synes han 
bestemt, det er værd at bruge tid 
på.

– Jeg kommer fra en dårlig fol-
keskole. Og jeg kan sagtens fore-
stille mig, at det faglige kan glide 
i baggrunden, når læreren skal 
bruge meget tid på bare at holde 
ro i klassen. Så der er helt klart et 
behov for noget som Lektier On-
line, siger han.   

Hjælp over nettet // • • • - - - • • • // • • • - - - • • • //  

lektier online
For at imødekomme den store efterspørgsel på lektiehjælp vil projektet 
gerne udvide fra fem frivillige per aften til otte og søger derfor lige nu 
flere lektiehjælpere.

Hvis du har lyst til at blive frivillig lektiehjælper, så kontakt Lektier online 
på: lektieronline@statsbiblioteket.dk. de frivillige lektiehjælpere har to til 
tre vagter à tre timers varighed om måneden.

Læs mere om Lektier online på www.lektier-online.dk 
og www.statsbiblioteket.dk/lektier-online 
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 FRIVILLIGT ARBEJDE   Udregn en cylinders overflade eller lav en analyse af en folkevise. 
Universitetsstuderende svarer efter bedste evne, når Lektier online yder lektiehjælp 
til folkeskolens ældste klassetrin.
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http://www.lektier-online.dk
http://www.statsbiblioteket.dk/lektier-online
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placer en bold frit i luftstrømmen over en Music cube, og bolden bliver hængende i denne højde.  Alt efter i hvilken højde, du har placeret bolden, afspilles en tone, der stemmer overens med højden. 
Music cubes kan på den måde ses som en meget håndgribelig version af en nodelinje. Bag Music cubes står de tre it-studerende Jonas Grann (t.h.), tobias Alrøe og Jesper Lysgaard. 

T  nerne spiller b  ld i luften

Af Ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

–Vi ved faktisk ikke helt selv, 
hvad det egentlig er, vi har lavet.

Jonas Grann, Jesper Lysgaard 
og Tobias Alrøe læser it og har 
som eksamensprojekt i faget Ad-
vanced Physical Computing lavet 
en særegen konstruktion. ”Music 
Cubes” er kort sagt et apparat, 
der gør det muligt at afspille for-
skellige toner ved at placere små 
hvide bolde i forskellig højde på 
luftstrømme. Måske er konstruk-
tionen et stykke legetøj. Måske 
et interaktivt kunstværk. Måske 
et læringsredskab. En ting er dog 
sikker: Projektet er nytænkende. 
Og det i en sådan grad, at de tre 
bachelorstuderende nu skal skrive 
en videnskabelig artikel om ap-
paratet i samarbejde med deres 
forelæser. 

– Så vidt vi ved, har vi skabt 
en ny form for interaktion. Med 

Music Cubes kan man placere ting 
frit i luften og lege med musik på 
en anderledes måde. Vi har lavet 
en ny brugergrænseflade mellem 
computer og menneske, siger Jes-
per Lysgaard. 

Ventilator fra dieselbåd
Det meste af projekttiden er gået 
med at fabrikere selve apparatet, 
der med sit virvar af ledninger, 
dioder og lydkort nok kan få nogle 
akademikere til at svede. Det 
tekniske skræmmer dog ikke de 
tre it-studerende, der alle har en 
HTX-baggrund og kan håndtere 
en stiksav. Det betyder dog ikke, 
at det har været problemfrit at ud-
arbejde apparatet. 

– Boldene skulle svæve på luft-
strømme, men vi havde svært ved 
at finde en blæser, der hverken var 
for kraftig eller for svag. Vi prøve-
de en lang række blæsere, blandt 
andet computerventilatorer, uden 
held. Først da vi fik fingre i en 
motorrumsudlufter fra en diesel-

båd, lykkedes det, fortæller Jonas 
Grann. 

Mens de tre it-studerende sad 
og nørklede med ledninger og 
blæsere, kiggede forelæseren en 
gang imellem ind til dem.  

– Af en eller anden grund virke-
de det aldrig, når lige præcis han 
stak hovedet indenfor. Derfor var 
han til selve eksamenen meget im-
poneret over, at vi havde fået det 
til at fungere, siger Tobias Alrøe.  

Tværfagligt projekt
De studerende læser it, en tvær-
faglig uddannelse med fag fra Da-
talogi, Arkitektskolen og Business 
and Social Sciences. Tværfaglig-
heden er afgørende for projekter 
som dette, forklarer Tobias Alrøe.

– Vi it’er kan koble datalogi og 
softwareudvikling sammen med 
design og forretningsforståelse. Vi 
kan på den måde lege med nogle 
interfaces, som ellers ikke ville 
opstå, hvis ikke grenene spillede 
sammen, siger han. 

De studerende vil videreudvikle 
Music Cubes i forbindelse med 
den videnskabelige artikel. De har 
dog ikke umiddelbart planer om at 
kommercialisere produktet. 

– Ved at skrive en videnskabelig 
artikel om produktet lægger vi 
sagen åben. Måske er der nogle, 
der har mere tid og flere ressour-
cer til at finpudse apparatet. Det 
her er bare noget, vi har bikset 
sammen. Vi er jo ikke ingeniører, 
siger Jonas Grann. 

Magisk kunstværk
Hvad Music Cubes egentlig er, 
og hvad det kan bruges til, er de 
studerende stadig ikke afklarede 
omkring. 

– Jeg kunne godt forestille 
mig, at Music Cubes kunne stå 
på et museum som et interaktivt 
kunstværk, der viser en ny måde 
at opleve musik på. Der er noget 
lidt magisk over det, siger Jesper 
Lysgaard.

– Men måske kunne det også 
være et læringsredskab, der kan 
lære mennesker noget om musik. 
Music Cubes giver for eksempel et 
meget visuelt indtryk af, hvor høj 
en tone er, supplerer Tobias Alrøe. 

– Vi er ikke selv kommet frem 
til den endelige konklusion af, 
hvad Music Cubes egentlig er. 
Måske kommer vi det heller al-
drig, siger Jonas Grann. 

LæS MErE oM MUSic cUBES  
oG SE vidEo AF iNStALLAtioNEN  
i AKtioN på: 

www.akosta.dk/musiccubes

          

STUDIEPROJEKTER

SærpræGEt, SKØrt, SJovt ELLEr 

GANSKE ENKELt SpæNdENdE?  

UNIvers tAGEr på opdAGELSE 

i dE StUdErENdES proJEKtEr. 

Er dU SELv, ELLEr KENdEr dU EN, 

dEr Er i GANG MEd Et StUdiEpro-

JEKt, vi BØr KiGGE NærMErE på, 

Så SKriv tiL UNIVERS@AU.DK
          

 STUDIEPROJEKT   tre it-studerende har lavet et interaktivt apparat, 
hvor man kan opleve toner ved at placere bolde på luftstrømme. 
Hvad apparatet helt præcist skal bruges til, mangler de stadig at afklare.   
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Ambassaden i La Paz er en af Danmarks 
to repræsentationer i Latinamerika, som 
primært arbejder med udvikling. Med 
programmer inden for landbrug, miljø, 
uddannelse, retssystem og reform af den 
offentlige sektor er der utrolig mange 
fascinerende områder at dykke ned i. Jeg 
søgte stillingen som praktikant, fordi jeg 
virkelig trængte til at prøve mig selv af 
uden for universitetet. Desuden er der 
ikke meget mening i at læse et område-
studie uden af have oplevet det. Det var 
tredje gang, jeg søgte stillingen, da der 
endelig var jackpot. Man skal ikke give op 
så let. 

I uge 9 havde jeg mest kommunikation på 
tapetet. To større begivenheder tegnede 
arbejdsugen: mandag et interview med 
den tidligere minister for Produktiv Ud-
vikling og Økonomi, Antonia Rodriguez, 
da hun har modtaget en dansk 2015 
fakkel for ligestilling. Hendes organisa-
tion ”Señor de Mayo” er en fair trade-
sammenslutning af hjemmearbejdende 
kvinder, der syr boliviansk tøj efter tra-
ditionel opskrift til eksport. Aftalen var 
klokken 11, men først klokken 13 var vi i 
gang, boliviansk tid – også selvom årsa-
gen til forsinkelsen var en tid hos lægen. 
Mødet førte til en nyhed i forbindelse med 
Kvindernes internationale kampdag 8. 
marts.

Anden ting på programmet var et møde 
med Antonio Gallo Torricos, som er for-
mand for udvikling af mælkeproduktion 
på den bolivianske højslette. Danmark har 
her spillet en essentiel rolle siden 70’erne, 
og Antonio ved alt om emnet. Næste uge 
skal vi på ekskursion for at se på stalde, 
laboratorier og indsamlingscentraler, hvor 
bønderne kommer med dagens mælk til 
æsel eller på cykel. 

Ellers begynder den daglige rutine med 
en halv times nyhedslæsning og søgen 
efter aktuelle historier med boliviansk/
dansk relevans til vores Facebook- eller 
hjemmeside. Der er koordineringsmøder 

med de programansvarlige og kommu-
nikationsholdet. Tid bag computeren, hvor 
der skrives, researches, gives respons 
og oversættes. Jeg er blevet tilknyttet 
Business2Business-programmet, hvor de 
første skridt skal tages i dannelsen af et 
boliviansk-dansk handelskammer. I næste 
uge er der f.eks. virksomhedsbesøg til et 
quinoa-projekt. 

Mit praktikophold giver en anderledes 
hverdag og et væld af spændende inputs. 
Jeg får lov til at engagere mig i et virkelig 
godt arbejdsmiljø, hvor fejltagelser jus-
teres frem for kritiseres. Jeg lærer om 
diplomati og udviklingsarbejde på nært 
hold. Samtidig har jeg en latinamerikansk 
hverdag i et Bolivia, der i disse år er i en 
historisk forandringsproces. Praktikken 
bringer på den måde en virkelighed og 
relevans ind i mit studium, der virkelig 
har fanget mig. Udover en rapport om 
forløbets erfaringer afleverer jeg til som-
mer et frit emne, der kommer til at handle 
om social deltagelse nedefra med nogle 
projekter fra ambassaden som cases. Det 
relaterer sig til et kommende speciale, 
hvor jeg vil analysere præmisserne for det 
sociale arbejde, som kvinder i grænsebyen 
Tijuana i Mexico organiserer for deres 
lokalsamfund.   

14 StUdiELiv

Med bloggen til Israel/Palæstina
Nazaret, Jerusalem, Masada … Navnene klinger af eventyr og 

meget gamle dage. Stederne er også nært knyttet til bibelske 

fortællinger, men samtidig i allerhøjeste grad en del af den  

moderne mellemøstlige virkelighed. Hvordan dette komplekse 

billede ser ud på nærmeste hold, vil 30 studerende fra AU   

undersøge, når de fra den 10.-20. april tager på studietur til   

israel og palæstina.

du kan følge med på bloggen, der opdateres dagligt, på:  

studietur2011.wordpress.com 

Informationsmøde den 28. marts   
for alle studerende 
rektor inviterer til stormøde for alle studerende ved   
Aarhus Universitet mandag den 28. marts kl. 15.30-17.00.   
Her vil rektor Lauritz B. Holm-Nielsen blandt andet svare   
på de spørgsmål, som blev indsendt fra studerende   
i forbindelse med medarbejdermødet den 9. marts. 

Hold øje med www.studerende.au.dk     
for nærmere oplysninger.  
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Kurset er fokuseret på udnyttelse af de særlig gunstige forskningsmuligheder ved hjælp af 
de nordiske registre.

Fase 1:  14.-26. august 2011. 2 ugers internatkursus,  
 “Introduction to Cancer Epidemiology”, København. 

Fase 2:  Sommer–efterår 2011. Projektarbejde under vejledning svarende til 2 måneder. 
 Gerne udført sideløbende med studie.  

Fase 3: Jan./feb. 2012. 2 dages internatkursus, præsentation af projekter, Finland.

Deltagere:  
25 studerende i medicin, biologi, statistik, sociologi og lignende fag fra Danmark, Norge, 
Sverige, Finland og Island.

Undervisningssprog: 
Engelsk

Pris:  
Udgifter til kursus, rejse og logi under internatkurserne dækkes af Nordisk Cancer Union. 

Ansøgning: 
Yderligere oplysninger og ansøgningsskema: 
www.ancr.nu/summerschool eller kontakt Kræftens Bekæmpelse: 
Lone Rosander, tlf. 3525 7625 eller Birgitte Ødegaard, tlf. 3525 7683

Ansøgningsfrist: 15. april 2011

Kræftens Bekæmpelse 

11. Nordiske Sommerskole 
i Cancerepidemiologi

- kursus og forskningsprojekter for studerende

Diplomati 
på højsletten

 STUDIEBLOG  torben Jacobsen er i praktik på 
danmarks ambassade i La paz, Bolivia. Han er kandidat 
i Latinamerikastudier fra Aarhus Universitet.

Antonia rodriguez arbejder for ligestilling i Bolivia, og mit møde med hende førte til en   
nyhed om kvindernes internationale kampdag.

http://studietur2011.wordpress.com
http://www.studerende.au.dk
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Delayed St. Patrick’s Day    
at the Students House
Music, drinking games, prizes, irish beer at special prices –        

it's the one and only St. patrick's day, and the Students House,  

Ndr. ringgade has a delayed celebration of the old irish saint  

on international Night, tuesday the 22nd. All you need to bring 

are a green clothing item/accessory and your party mood. 

Happy Hour is from 8 pm to 9.30 pm. 

Entrance, dKK 25, is paid at the door.

International radiopodcasts
Get to know the international community at Aarhus University (AU) with 
the UNivers international podcast. this is where you can hear foreigners in 
Aarhus chat about what they are doing at AU, what’s going on back home, 
and what they think about everything – from the danish language to foreign 
affairs. Find it at www.au.dk/univers/internationalradiopodcasts

Latest podcasts: the News in New Zealand
AU exchange student Sasha Borissenko talks with UNivers about the recent 
earthquakes in her native New Zealand, which leveled a huge chunk of her 
former hometown of christchurch.

MARCH 22 AT 8 PM

IRISH BEER
DJ

HAPPY HOUR FROM 8 TO 9.30 PM

GO GREEN

ENTRANCE: 25 KR.
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dav@adm.au.dk

Anyone who’s tried to pick up 
Danish knows that translations 
can be tricky – the soft d, the 
eight vowels, the expressions like 
Jeg skal på cafe – which literally 
translates to ‘I will on café’.

Well, it turns out that the Da-
nish grading system can be a lot 
like the Danish language – cogent 
and clear to those who grew up 
with it, dizzying to those who 
didn’t.

Intro to Danish
University grades in Denmark are 
given on a seven-point scale, yet 
those seven points span sixteen 
numbers. The top score is 12, the 
bottom score is -3, and the only 
possible grades in between are 0, 
2, 4, 7 and 10.

If that strikes you as a little con-
fusing, you’re not alone.

“Here, I have no idea what I 
should be going for,” says Lisa 
Zions, an exchange student from 
Australia. “I’ve got no idea what 

to expect from my efforts. I know 
what it takes to pass back home, 
so hopefully that will be enough 
here.”

Odd as this system is, it’s actu-
ally a simplification of the old one. 
Until about five years ago, grades 
were given on a thirteen-point 
scale. This spanned ten numbers, 
but of course, it didn’t go from 1 to 
10 – that’d be too easy – but from 
3 to 13. Thirteen was regarded as 
more or less impossible to get, and 
for whatever reason, there was no 
12.

This all making sense?

Trying to translate
Mette Kjær knows that this system 
is like the Danish sounds – jumb-
led, confusing and disorienting. 
As director of studies at the De-
partment of Political Science, she 
hears complaints from students 
every year who don’t like – or 
don’t understand – the Danish 
grading system.

“Some of our students,” she 
says, “have a problem explaining 
the level they’re at – it looks kind 
of strange if they want to go to the 

USA and they don’t have straight 
As. But here it doesn’t work like 
that. We don’t really give too many 
12s.”

To stem the confusion, Associ-
ate Professor Kjær and other staff 
members at the Department of Po-
litical Science drafted an official 
explanation of the Danish grading 
system. This was complete with 
charts and statistics, as well as 
the university logo, to try to break 
down exactly what it means when 
a student brings home a 7, for 
example. Think of it like a Google 
Translate for grades.

“Seven here is pretty good, but 
a C in the USA wouldn’t be very 
good,” Associate Professor Kjær 
says.

“Some people are very upset 
because they got a 7, so we have to 
explain that they shouldn’t worry 
about that because it’s pretty 
good. Of course, it’ll translate to 
something that’s not very good in 
their home countries.”

Grading abroad
In Australia, they predictably do 
things a little differently. Accor-
ding to Lisa Zions, the university 
grading system is a score out of 
100, and anything below 50 is a 
fail (there are no negatives, and 
they don’t skip any numbers).

“In Australia, it’s metric,” she 
says. “Everyone understands ‘50 
per cent’, and everyone knows 
what that means. But here …” 

Danish doesn’t translate well 
to Babak Jalilian’s native Iranian 
either, where they use a 20-point 
scale that – believe it or not – goes 
from 1 to 20. In Iran, getting a 7 
means failure – you can’t even 
redo the exam.

But in Denmark, 7 isn’t so bad. 
In fact, according to Associate 
Professor Kjær’s statistics, 54.8 
per cent of political science stu-
dents received a 7 in ‘Methods’ in 
their summer exams in 2010. In 
the subject ‘International Politics’, 
38 per cent got a 7.

The significance of 7 therefore 

changes dramatically from one 
country to the next. The problem, 
according to Babak Jalilian, is 
knowing the translations.

“I thought (the Danish system) 
was based on 100 for a while,” 
says Babak Jalilian, a PhD student 
doing medicine. “I wish they’d put 
something somewhere so we can 
find out. The problem is they don’t 
inform us. I asked my supervisor, 
and he doesn’t exactly know. I 
asked my lab mate, and he doesn’t 
know either.”

Not bad – just different
Despite this confusion, inter-
national students are generally 
quick to point out that the Danish 
system is no worse than their own. 
Just different.

“I can understand why it’s dif-
ferent,” says Laura Errington, a 
native of the UK. Having been in 
Aarhus since August, she’s begun 
to decode Danish grades. “The 
English way is different as well. If 
a Danish student went to England 
it would be just as strange for 
them.”

Lisa Zions adds: “I don’t want 
to disrespect the system, because 
the whole point of going overseas 
is to see how people do things 
differently, to see that Australia 
is not the only way, not the ‘right’ 
way. However, it just doesn’t make 
sense to me.”

If nothing else, she knows that 
the best score is 12. In Danish, 12 
is tolv. Of course, you don’t really 
pronounce the v.   

 Making the grade 
 GRADING SYSTEM  Just like the language,  
the danish grading system can be an  
oddity to foreigners.

http://www.au.dk/univers/internationalradiopodcasts
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"Det var noget med en harpe, sagde du?”
Læs hvad hjælperne hos Lektier online bliver spurgt om på side 12

making the grade

just like the danish language, 
the danish grading system 
can be an oddity to 
foreigners.  
read more > Page 15

diPlomati På højsletten 
torben jacobsen lærer om 
udviklingsarbejde i bolivia via   
en Praktikstilling På ambassaden. 
følg hans oPlevelser i avisen. 
læs mere > side 14

frivillige lektiehjælPere

en gruPPe au-studerende  
hjælPer folkeskoleelever   
med lektierne i et atyPisk 
call-center.  
læs mere > side 12

et nyt og bedre au? 
forundring. glæde. skuffelse. 
meningerne er delte om 
universitetsledelsens 
Præsentation af fremtidens au.  
læs mere > side 8-9

   tre it-studerende har lavet et interaktivt apparat, 
   hvor man kan opleve toner ved at placere bolde på luftstrømme. 
   Læs mere på > SIDE 13   

 TONERNE SPILLER   
 BOLD I LUFTEN
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