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Kommissorium for redaktionskomite for og ansvarshavende redaktør
af AU-medie
1. Redaktionskomiteens formål
Redaktionskomiteen skal bidrage til at fremme virkeliggørelsen af AU-mediets formål, jævnfør
AU-mediets formålsparagraf:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AU-mediet skal være hele universitetets medie og understøtte universitetets formål.
AU-mediet skal være både en trykt avis og et website.
AU-mediet har alle medarbejdere og studerende som sin målgruppe.
AU-mediet skal bidrage til at opbygge fællesskab, identitet og oplevelse af ejerskab blandt
medarbejdere og studerende.
AU-mediet skal være en del af en fælles AU-offentlighed og skal vise mangfoldigheden på
AU som arbejdsplads og studiested, også geografisk.
AU-mediet skal være perspektiverende og debatskabende.
AU-mediet skal under behørig hensyntagen til sit samlede ansvar tage centrale spørgsmål
op til dybdegående og kritisk behandling.
AU-mediet skal være kendetegnet ved klare afsenderforhold.
AU-mediet skal være et internt medie og har derfor ikke som selvstændigt formål at profilere universitetet eksternt.

2. Redaktørens arbejdsopgaver
Redaktørens arbejdsopgaver er:
•
•

•
•
•

At sikre, at AU-mediet er i overensstemmelse med dets formålsparagraf og de overordnede redaktionelle retningslinjer for AU-mediet.
At stå for den daglige ledelse af den øvrige redaktion samt den redaktionelle prioritering
og redigering af AU-mediet. Dette sker efter journalistiske nyhedskriterier under hensyntagen til AU-mediets formålsparagraf, medieansvarsloven og de almindelige regler for god
presseskik.
At deltage i redaktionskomiteens møder og fungere som redaktionskomiteens sekretær,
herunder at indkalde til møde og tage referat.
At behandle og besvare eventuelle klager over AU-mediet, herunder orientere redaktionskomiteen om disse.
At rådføre sig med redaktionskomiteen i alle sager af principiel karakter.

3. Redaktionskomiteens arbejdsopgaver
Redaktionskomiteens arbejdsopgaver er:
•
•
•
•
•
•

•

At fastlægge de overordnede redaktionelle principper i samarbejde med redaktøren under
iagttagelse af AU-mediets formålsparagraf, hensynet til informations- og ytringsfriheden
og det ansvar, der modsvarer AU-mediets nødvendige frihedsgrader.
At rådgive redaktøren om AU-mediets udgivelsesstrategi.
At rådgive redaktøren om retningslinjer for AU-mediets struktur og layout.
At yde redaktøren efterkritik på udgivelser.
At iværksætte en grundig evaluering af AU-mediet i samarbejde med redaktøren ét til
halvandet år efter første udgivelse.
At fremlægge en evaluering af AU-mediet for Universitetsledelsen hvert andet år, således
at evalueringen kan danne afsæt for en eventuel ny strategi og handlingsplan. Såfremt en
ny strategi og handlingsplan vedtages, revideres kommissoriet og fremlægges for Universitetsledelsen til godkendelse.
At sikre AU-mediets redaktionelle frihed, herunder at fastholde armslængdeprincippet.
Side 1 af 2

1. november 2012

•
•

At lave en plan for overgangen fra en trykt avis til en 100 % elektronisk avis i samarbejde
med redaktøren.
At udarbejde et årshjul for redaktionskomiteens arbejdsopgaver ved det første møde hvert
år.

4. Organisatorisk indplacering
• AU-mediet er organisatorisk placeret i AU Kommunikation.
• Redaktøren refererer til vicedirektøren for AU Kommunikation.
5. Redaktionskomiteens sammensætning
AU-mediets redaktionskomite har syv medlemmer, der udpeges for en toårig periode med mulighed for genudpegning. Redaktøren for AU-mediet deltager i redaktionskomiteens møder.
Medlemmerne skal være kendetegnet ved at have interesse og engagement i forhold til AUmediet. Redaktionskomiteen sammensættes af to VIP-medarbejdere, to TAP-medarbejdere, to
studerende samt en repræsentant for ledelsen efter følgende procedure:
•

•
•

VIP-medlemmer, studentermedlemmer og TAP-medlemmer indstilles via de fire akademiske råd, hvorpå de fire formænd i samarbejde med en repræsentant for ledelsen udpeger
de to VIP-medlemmer, de to studentermedlemmer og det ene TAP-medlem til redaktionskomiteen.
Det andet TAP-medlem af redaktionskomiteen indstilles via samarbejdsudvalget for AU
Administration og udpeges af dette i samarbejde med en repræsentant for ledelsen.
Universitetsledelsen udpeger ledelsesrepræsentanten.

Medlemmerne af redaktionskomiteen udpeges for en toårig periode med mulighed for genudpegning, dog således at halvdelen af redaktionskomiteen udskiftes hvert år for at sikre kontinuitet. For at etablere denne rullende udskiftning af medlemmerne og samtidig sikre en stabil
opstart af AU-mediet vil første udpegningsperiode være på halvandet år, hvorefter halvdelen af
redaktionskomiteen udskiftes. Genudpegning af medlemmer kan maksimalt ske én gang.
Ved udpegning af redaktionskomiteens medlemmer bør mangfoldighed tilstræbes, hvad angår
hovedområderepræsentation, kønsfordeling, geografi etc.
6. Rammer for redaktionskomiteens arbejde
For redaktionskomiteens arbejder gælder:
•

Alle medlemmer indgår med lige vægt i redaktionskomiteen.

7. Kommissoriets ikrafttrædelse
Kommissoriet træder i kraft efter godkendelse af Universitetsledelsen.
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