
Ny digital organisation 
på SDU 

Stormøde den 6. februar 2020



Agenda
13.00-13.30 
• Status 
• Pejlemærker
• Lederteamet
• Videre proces
• Spørgsmål

13.30-14.00
• Møder i nye afdelinger



Status
Hvor er vi nu?

Vi er et vigtigt sted – og vi er kommet 
langt siden november 2019

Lederteamet er på plads og alle 
kender nu deres placering i SDU IT 
og SDU Digital

Faglige arbejdspakker er igangsat

Tak for jeres konstruktive tilgang og 
tålmodighed i forløbet!



      

Status på arbejdspakker (6. februar 2020) 

Afsluttede arbejdspakker Åbne arbejdspakker
SPOR A Ansættelser
• A2: Rekruttering af Chef SDU IT
• A3-8: Rekruttering af ledere til SDU 

IT og SDU Digital
• A9: Udmelding

SPOR B Personaleledelse
• B2: Medarbejdersamtaler
• B3: Udmelding

SPOR C1 Faglige opgaver: 
• C1_3b: Fakulteter – elæring (ansvarlig: Mads Lildholdt)  
• C1_6: Indgange (Ansvarlig: Claus Trap Christensen)
• C1_8: Fysik (Ansvarlig: Teknisk service) 
• C1_9: Undervisningslokaler (ansvarlig: Michael Håhr 

Larsen)
• C1_10: Lab-IT / Forsknings-IT (Ansvarlig: Jørgen Minet)

SPOR C2 Governance og tværgående koordination
• C2_1: Governance og beslutningsfora (ansvarlig: Bue 

Raun Andersen)
• C2_4: Økonomimodel (ansvarlig: Nicolai Sørensen, 

Økonomiservice)  
• C2_5: Compliance og sikkerhed (ansvarlig: Bue Raun 

Andersen) 

SPOR 4 Ny digital organisation
• C4_2: Administrative opgaver ifm. ny organisering 

(ansvarlig: Mads Niemann Christensen)



Vi gør det bedste 
til øverste fællesnævner:

Brugercentrering
Responsiv
Sammenhængende
Kompetencebevidst
Robust fundament

Vi vil 
• forstå og hjælpe brugerne
• være på forkant af digitalisering
• samarbejde på tværs af kompetencer.

De fælles 
pejlemærker for 
den nye digital 
organisation



SDU IT 
Jacob-Steen Madsen (chef SDU IT)
Claus Trap Christensen (leder af IT Help)
Jørgen Kristian Minet (leder af IT Apps og 

konst. leder af IT Base)

SDU Digital
Bue Raun Andersen (chef SDU Digital)
Dennis Harris (leder af Transformation)
Jan Pedersen (leder af Design)

Lederteamet i 
SDU IT og SDU 
Digital



Videre proces Vi er halvvejs – og der er stadig 
vigtige opgaver og afklaringer i 
februar og marts

Alt vil ikke være på plads den 1. 
april 2020 – men der er fokus på, 
at ingen opgaver falder mellem 
flere stole

Meget arbejde foregår i de 
forskellige arbejdspakker

Fokus på involvering af alle dele 
af organisationen - byd endelig 
ind!



Spørgsmål?

Der er etableret et univers på 
SDUnet.dk, hvor I kan tilgå flere 

informationer om den digitale 
organisation:

https://sdunet.dk/digitalorg

Nyheder hver torsdag over 
frokost.

https://sdunet.dk/digitalorg


SDU Digital
Transformation + compliance + SDU 

Digital adm. v. Bue og Dennis –
Rektors Mødelokale

Design v. Jan – O95

SDU IT
Apps + Base v. Jørgen – O96
Help v. Claus – U46
SDU IT adm. v. Jacob-Steen –

Thomas’ kontor

FAKULTET (SAMF)
 Mødes med Annette Schmidt

Møder i de nye 
afdelinger
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