
 

 

 
Kære alle. 
 
Godt nytår og mange tak for samarbejdet indtil nu. 
 
Det var en fornøjelse at mærke den gode energi, I lagde i de to 
workshops om studieadministrative processer på dagene 14. november 
og 4. december 2020.  
 
Den 17. december havde projektteamet besøg af Trine og David fra 
Resonans. Vi drøftede de indsigter og den forståelse, der er opstået på 
baggrund af de produkter mv. I producerede i de to workshops. Vi har 
fået et meget bredt og nuanceret billede af, hvordan de 
studieadministrative processer forløber på institutterne og ikke mindst, 
hvor I oplever udfordringer.  
 
Projektleder Sólgerð Torp præsenterer essensen for styregruppen den 
22. januar og derudover er det aftalt, at Trine og David kommer og 
fremlægger materialet for indbudte ledere og chefer på tværs af Fælles 
service. 
 
Tanken med at præsentere materialet for styregruppe og en kreds af 
chefer og ledere, er at give det bedste grundlag for at beslutte, hvilke 
initiativer, der skal sættes i gang for at drive Kopernikus-projektet sikkert 
videre samt at vurdere, hvor på AAU disse initiativer bedst drives fra.  
 
Sideløbende arbejder projektteamet videre med bl.a. at forstå det 
nuværende IT-landskab, etablere en hjemmeside for projektet, at 
tilrettelægge et forløb med involvering af Studieservice samt udarbejde 
en kommunikationsplan, så vi også fortsat kan holde jer informeret om 
projektet.  
 
På workshop II løste vi en konkret opgave, hvor alle udfyldte deres bud 
på, hvad vi skal væk fra og hen imod for at lykkes med Kopernikus-
projektet på AAU. Denne opsamling indgår i det materiale styregruppen 
præsenteres for, og den er vedhæftet her til jeres orientering.  
 
Som altid er I velkomne til at tage fat i projektteamet, hvis I har 
spørgsmål eller kommentarer til projektet. Det nemmeste er at skrive til 
os på AAUKopernikus@adm.aau.dk, men I er naturligvis også altid 
velkomne til at ringe til os. 
 
Vi ser frem til vores fortsatte samarbejde i 2020.  
 
 
Godt nytår fra os alle  
Sólgerð, Sara, Anders, Kasper, Tomas, Laust og Heidi 


