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ved kilden og genbruges derfra  

Kære administrative medarbejdere og ledere på Aalborg Universitet, 

Vi ønsker jer alle et rigtig godt nytår og siger tak for det gode samarbejde i 2020. Det har været en
fornøjelse at arbejde sammen med jer og opleve den indsats, som I lægger i Kopernikus.  

Det har været et specielt år siden coronavirussen ramte os for alvor i marts, hvor vi alle måtte
omstille os til en ny virkelighed og en helt ny måde at arbejde sammen på. Der er nu alligevel sket
en del i Kopernikus på AAU i 2020, som vi vil fortælle om i dette nyhedsbrev.  

Projektteamet har arbejdet på at skabe rammerne for det, der skal lede og styre Kopernikus på
AAU i de kommende år. Dette kunne vi ikke gøre uden den fantastiske opbakning og deltagelse fra
jer, der sætter tid af til at gøre Kopernikus til hele AAU’s projekt.  

En del af rammen for projektet er at fastlægge de gevinster, Kopernikus skal arbejde for at indfri.
Styregruppen har sammen med udvalgte interessenter fra AAU fastlagt følgende fire styrende
gevinster for Kopernikus: 

I tæt samarbejde med institutter og Studieservice er der gennemført en forandringsanalyse, som
har givet grundlag for udarbejdelsen af den implementeringsplan, der sætter rammerne for den
kommende implementering. Vi ser frem mod en implementering forventeligt i 2024, efter
Københavns Universitet har kørt pilot. Vi har gennemført en analyse af interessenter, der er
vigtige for Kopernikus, og denne leder videre til en planlægning af, hvordan hver interessent
håndteres og involveres i det videre forløb.   

Vi har udarbejdet en løsningsbeskrivelse, som viser os, hvordan det fremtidige tekniske landskab
forventeligt kommer til at se ud, og det hjælper os til at forberede os på implementeringen af
Kopernikus. 

Involvering, Kobling og Ejerskab er fortsat mantraet for Kopernikus i 2021. Det er vores
udgangspunkt, når vi i første halvdel af året etablerer et fundament for en tydelig og målrettet
kommunikationsindsats for Kopernikus, og det er vores udgangspunkt, når vi arbejder i dybden
med de nuværende og kommende studieadministrative processer. Kopernikus hægter sig så vidt
muligt på eksisterende initiativer i organisationen, så projektet bliver en naturlig del af den
studieadministrative hverdag.  

Husk at I altid kan fange os på aaukopernikus@adm.aau.dk og kan holde jer opdateret på vores
hjemmeside www.kopernikus.aau.dk.  

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde i 2021. 

Godt nytår ønskes I af Kopernikus projektteamet,
Sólgerð, Heidi, Ann, Kasper, Anders, Tomas, Gitte og Nawid


