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Punkter til drøftelser: 
1. Velkomst: 10 min. v/ Casper Sylvest 

2. Status for Strate-
gisk Rammekon-
trakt (SRK) 22-25: 
10 min.  

v/ Ole Skøtt 
 
• Rådet orienteres om ny frist for SRK-forhandling samt revideret 

procesplan.  
 
• Rådet vil få lejlighed til at kommentere på SRK-udkast i november 

2021. Er der yderligere kommentarer til bestyrelsens principgod-
kendte SRK-mål, kan de fremsættes på mødet (For historik: se 
SRK-skabelon i mail af 21/6-2021 fra trin@sdu.dk samt referat fra 
Universitetsrådsdrøftelse den 23/6-2021: 
https://www.sdu.dk/da/om_sdu/organisationen/raad_naevn/univer-
sitetsraad).  
 

3. Status for politisk 
uddannelsesreform 
om Uddannelser i 
hele landet  
(2030-plan): 20 min.  

v/ Ole Skøtt 
 
• Rådet har en indledende drøftelse af opstart på SDU’s 2030-plan 

vedr. uddannelser i hele landet og sammenhæng med dimensione-
ring og reduktion af engelsksprogede uddannelser 

 

Dagsorden 

Emne  Universitetsrådsmøde 

Dato og tidspunkt Tirsdag den 14. september 2021 kl. 9-11 

Sted  Lokale 077 

Inviterede  Casper Sylvest, Mette Præst Knudsen, Rolf Fagerberg, Henrik 
Dimke, Thomas Schmidt, Michelle Pedersen, Simon Kleinschmidt 
Salling, Tina Ellehuus Larsen, Christian Juul Sass-Petersen,  
Anders Müller, Johanne Kirkmand, Ole Skøtt, Sebastian H. Mernild, 
Thomas Buchvald Vind, Marianne Holmer, Uffe Holmskov, Jens 
Ringsmose, Simon Møberg Torp, Henrik Bindslev. 

 
Afbud fra -  

Dagsorden sendt til 
orientering til 

Universitetsrådet 

Mødeleder  Casper Sylvest 
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 Side 2 

4. BA-optag 2021:  
15 min. 

v/ Ole Skøtt 
 
• Rådet orienteres om årets bacheloroptag 2021 mhp. evt. drøftelse 

af bagvedliggende faktorer for optaget samt evt. indsatser, der 
planlægges i lyset af optaget.  

5. SDU som  
universitet: 20 min. 

v/ Casper Sylvest 
 
• Rådet har en indledende drøftelse om, hvilket universitet SDU skal 

være i fremtiden (se punkt C1 i Risikoprofil) samt hvilke spørgsmål, 
der er centrale at få drøftet i den forbindelse (profil, særkender, 
ambitioner). Der ønskes desuden input til, hvordan en sådan drøf-
telse bedst tilrettelægges. 
T.o. vil rådet vil senere gennemføre selve drøftelsen, og input her-
fra vil danne baggrund for kommende en bestyrelsesdrøftelse om 
samme tema.   
 

6. SDU’s klimaplan:  
15 min. 

v/ Thomas Buchvald Vind 
 
• Med afsæt i en kort præsentation på mødet drøfter Rådet SDU’s  

klimaregnskab for 2017–2019, foreløbige klimamål samt proces for 
udarbejdelse af klimaplan 

• Rådet drøfter, hvilke hensyn der bør balanceres mellem i SDU’s 
klimaplan 
 

7. Klimacenter:  
10 min. 

v/ Sebastian Mernild 
 
• Rådet drøfter det godkendte budget for Klimacentret  
• Rådet orienteres om status for en evaluering af opstart på Klima-

centret 

8. Økonomi: 
15 min. 

v/ Thomas Buchvald Vind 
 
• Drøftelse af HSU-evaluering fra juni 2021 vedr. budgettilpasnings-

processen, herunder det samlede overblik over budgettilpasninger 
• Orientering om Økonomirapport 1 og Økonomistatus 2 

 
9. Evt.: 5 min.  

 
Med venlig hilsen 
 
Trine Berg Hansen 
Specialkonsulent 
Rektorsekretariatet 


