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Kære IÆK-kolleger. 
 
Denne gang har til en forandring ikke en hel masse organisatorisk og administrativt stof på 
dagsordenen, men jeg vil ikke sende jer ud i det kolde julelandskab uden at have sendt jer alle en 
varm julehilsen. 
 
2012 har jo været - skal vi sige et spændende år? Vi har alle bakset en hel del med at få den nye 
organisation til at fungere, og jeg skulle mene, at det er på sin plads at sige tusind tak til jer alle for 
jeres mange bidrag. Der er ydet meget på alle niveauer i instituttet, og det er som bekendt farligt at 
nævne nogle specielt, fordi man let kommer til at glemme nogen. Alligevel vil jeg gerne vove et 
øje. 
 
Jeg vil gerne sige specielt tak til alle vores TAP'er for den enorme indsats, der er ydet mhp. at skabe 
nye arbejdsgange, at få etableret nye sammensyninger for at få institut og ACA til at spille sammen 
og at gribe diverse bolde, når de enten har været ved at falde mellem stolene eller allerede lå og 
rodede blandt stolebene. Det er bestemt ikke lykkedes at gribe alle bolde, men I har fået hånden på 
forbløffende mange af de løse bolde. For det fortjener I en meget stor ros. 
 
Det er helt sikkert også på sin plads at sige tak til alle jer, der "bare" har passet jeres forsknings- og 
undervisningsarbejde, for den store tålmodighed, I har udvist. Somme tider er boldene trillet så 
langt ind under stolene, at vi slet ikke har kunnet se dem. Jeg ved, der i år har været alt for mange 
tyggegummisager, som det har været så urimeligt vanskeligt at få afsluttet, at svarhastigheden af og 
til har ladet meget tilbage at ønske, og at omlægningerne har været så mangfoldige, at det har været 
svært at finde rundt i systemet. Det har været frustrerende og krævet stor tålmodighed, som I 
heldigvis alle har udvist i rigt mål. Tusind tak for det. 
 
En gruppe, der fortjener en meget stor tak fra os alle sammen, er vores uddannelses- og 
forskningsprogramledere, som har ydet en enorm indsats i bestræbelsen på at binde ender sammen. 
I uddannelsesledere har jo fungeret siden februar, og i denne periode har der som bekendt været 
enkelte (!) udfordringer på den administrative side. Jeg ved, at det af og til været meget 
frustrerende, og jeg vil gerne sige tak for den enormt konstruktive måde, hvorpå I har deltaget i 
jagten på problemløsninger - uden på noget tidspunkt at tabe det faglige udviklingsarbejde af syne. I 
forskningsprogramledere tiltrådte først til august, og det er jeres store fortjeneste, at vi faktisk er 
kommet ganske langt med etableringen af forskningsprogrammerne som platform for vores 
fremtidige forskningssamarbejde. Det skal I have en meget stor tak for. 
 
Der er også grund til at takke alle jer, der har accepteret at tage sæde i vores forskellige organer 
(Institutforum, LSU, LAMU, studienævn, forskningsudvalg - og alle deres storesøstre på fakultets- 
og AU-niveau: FAMU, HAMU, FSU, HSU, Akademisk Råd mv.), for jeres givende indspil. Der 
har været nok at diskutere, og selvom vi også har haft trælse sager på dagsordenen, er det lykkedes 
os at afholde debatterne i en god tone og altid med et konstruktivt sigte på at forbedre tingenes 
tilstand. Tusind tak for det. Igen med fare for uintenderet at forklejne andres indsats vil jeg gerne 
fremhæve Unni From, der har formået både at være uddannelsesleder for den medievidenskabelige 
fagklynge og at påtage sig den vanskelige opgave som studienævnsformand. Det er bestemt ikke 



den letteste dobbeltrolle at skulle håndtere, og det er blevet gjort til UG. For et uddannelsestungt 
institut som IÆK er studienævnsarbejdet selvfølgelig meget vigtigt, og jeg vil gerne sige dybfølt tak 
for din store indsats på dette område, Unni.  
 
'Det er helt sikkert lykkedes mig at glemme nogen, der også burde have været nævnt særskilt. Jeg 
håber dog, at I alle kan se af denne julehilsen, at jeg er klar over, hvor meget der er blevet arbejdet 
for AU i det forgangne år. Jeg vil gerne tilføje, at det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen 
med jer om at få sat projekt IÆK på skinnerne. 
 
Nu er det heldigvis tid til at trække vejret lidt gennem juleanden. Jeg ønsker jer alle en rigtig 
glædelig jul og håber at se rigtig mange af jer ingen til den besøgsrunde, vi gennemfører i januar, og 
nytårskuren med dekanen d. 24.1. 
 
... og så er der lidt nyheder fra andre hjørner af universitetsverdenen ... 
 
Bedste hilsner 
Niels 
 
 

JULEHILSEN FRA DEKANEN  

 
Dekanens julebrev 
Læs dekan Mette Thunøs julehilsen til medarbejdere og studerende på Arts 
 
The Dean’s Christmas Letter 
Read Dean Mette Thunøs’s Christmas Greetings to staff and students at Arts 
 
 

NYHEDER 

 
Indstil din kollega til Forskningskommunikationsprisen 
Forskningskommunikationsprisen uddeles af Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser i forbindelse med Forskningens Døgn den 2. maj 2013, og med æren 
følger 100.000 kroner. Fristen for indstillinger er den 23. januar 2013 kl. 12.00.  
 
På feltarbejde i Lady Gagas fankultur 
Ph.d.-studerende Lise Dilling-Hansen har fået et rejselegat på 150.000 kr., der skal bruges på et 
feltarbejde i fankulturen omkring musikstjernen Lady Gaga og på et forskningsophold hos en af 
verdens førende kønsforskere. Lise Dilling-Hansen skal bl.a. undersøge, hvordan Lady Gaga 
udfordrer de opfattelser af kønnet, som vi er vant til i populærkulturen.  
 

Alle medarbejdere får nu synlige titler 
Der har længe været problemer med visning af funktionstitler i AU’s it-systemer. AU IT er nu klar 
med en løsning, som gør det muligt at få rettet og vist alle medarbejderes titler. Alle opfordres til at 
tjekke deres funktionstitel på www.au.dk/findperson og få den rettet, hvis den ikke er korrekt, eller 
få den tilføjet, hvis den helt mangler. Det gøres ved at rette henvendelse til den lokale 
persondataredaktør i sekretariatet. 



 
Tilknytning af eksterne forskere til Arts 
Arts´ strategiudspil fra 2013 og frem lægger op til, at fakultetet skal øge mængden af internationale 
publikationer, tiltrække flere internationale forskningsmidler og rekruttere de bedste internationale 
talenter. Læs om de forskellige muligheder for at tilknytte eksterne forskere til Arts på 
medarbejderportalen.  
 
Oversigt over udvalg, råd og nævn 
En ny samlet indgang på medarbejderportalen giver overblik over de udvalg, råd og nævn, som 
findes på Arts på henholdsvis fakultets- og institutniveau. 
 
Bestil en forsker 2013  
Man kan nu tilmelde sig ’Bestil en forsker’ som finder sted 2., 3., og 4. maj 2013. ’Bestil en 
forsker’, der er en del af Forskningens Døgn, giver alle mulighed for at få besøg af en forsker og 
dermed få et indblik i forskningen og dens betydning for vores hverdag. Samtidig giver 
arrangementet dig som forsker mulighed for at synliggøre din forskning, skabe opmærksomhed om 
din institution og formidle din fascination af dit fag. Læs mere og tilmeld dig på www.forsk.dk. 
 
 

ARRANGEMENTER 

 

Nytårskur på Arts 2013 
Institutter og centre afholder nytårskur for alle medarbejdere på Arts i starten af 2013. 
 
Academic writing workshop 
Skriftlig engelsk for videnskabeligt ansatte på Arts (ikke ph.d.). Workshoppen tager udgangspunkt i 
deltagernes egne videnskabelige artikler. Tid og sted: 12.30-15.30 den 16. & 30. januar, 20. februar 
og 6.& 20. marts 2013 på Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier i Aarhus. 
 
 
  


