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Kommissorium for lokalt koordineringsudvalg 
 
 

Formål:  
Det lokale koordineringsudvalg har til formål at sikre tværgående samarbejde og optimal videndeling 
mellem Fællesområdets afdelinger på den enkelte campus samt foretage en samlet og hensigtsmæssig 
koordinering af fælles aktiviteter, sociale og faglige arrangementer og nye tiltag.  

Organisering:  
Det lokale koordineringsudvalg består af udvalgte repræsentanter fra Fællesområdets afdelinger på den 
enkelte campus:  

• Campuskoordinator  
• Afdelingsleder, Bibliotek 
• Afdelingsleder, Studieservice 
• 1 medarbejder, IT-service  

Campusleder, repræsentanter fra andre afdelinger/institutter/fakulteter og eksterne samarbejdspartnere 
kan deltage i møderne efter behov.  

Ansvarsområde:  

Deltagerne i koordineringsudvalget skal sikre, at relevant viden cirkulerer på tværs af Fællesområdet og 
institutter/fakulteter samt at tilbagevendende fælles aktiviteter og nye tiltag koordineres hensigtsmæssigt 
og i overensstemmelse med universitetets og de enkelte afdelingers gældende regler.  

Koordineringsudvalget skal informere og involvere relevante råd fx Campusråd og Brugerudvalget i aktuelle 
emner og aktiviteter. Hvor det er hensigtsmæssigt, skal koordineringsudvalget rådgive og fremkomme med 
konkrete anbefalinger til Campusleder og Campusråd. 

Ansvarsområder og konkrete arbejdsopgaver følger fortsat linjeorganisationen, dvs. medlemmerne i det 
lokale koordineringsudvalg kan træffe beslutninger i forbindelse med netværksudvalgets arbejde, som 
naturligt falder inden for den daglige kompetence- og beslutningsramme.  

Mødefrekvens:  

Koordineringsudvalget mødes 4 gange årligt samt ad hoc ved særlige indsatser og opgaver. Møderne 
placeres forud for møder i Campusrådet og Brugerudvalget, således at drøftelser og beslutninger om 
aktuelle emner kan bringes videre på disse møder. 

Mødeindkaldelse, dagsorden og referat udarbejdes på skift af koordineringsudvalgets deltagere. 
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Årshjul: 

Januar:  
  
Møde Campusråd 
Møde Brugerudvalg 
Eksamen 
Semesterstart  
Studiestart vinter 
Åbent Hus 
Forskningens Døgn 
 

 

April: 
  
Møde Campusråd 
Møde Brugerudvalg 
Eksamen 
De Studerendes Dag 
Dimission sommer 
Kursus for eksamensvagter 
Fordeling af undervisningslokaler  
 
August: 
  
Møde Campusråd 
Møde Brugerudvalg 
Eksamen 
Studiestart sommer  
Semesterstart 
Studiepraktik 
 
November:  
 
Møde Campusråd 
Møde Brugerudvalg 
Eksamen 
Dimission vinter 
Kursus for eksamensvagter 
Fordeling af undervisningslokaler 
 
 

 

20. januar 2016/ Kirsten Lambert 


	Kommissorium for lokalt koordineringsudvalg

