
 

  1  

 

BILAG P OVERSIGTER OVER DOKUMENTER, DER SOM 

HOVEDREGEL SKAL/IKKE SKAL JOURNALISERES I 

WORKZONE 
NB: L isen er  ikke udtømmende.  Er  du i  tv iv l  om journal iser ing af  et  dokument ,  er  du ve lkommen 
t i l  at  kontakte ESDH-sekretar ia tet .  

 

Dokumenter Journalisering 
Adressel is ter  Nej  

Af rapporter inger ,  AAU  ( i t -  og in terne 

pro jekter)  

Ja  

Af tagerpanel  Ja 

Akt inds igtsanmodninger  og besvare lser   Ja 

Ar t ik ler ,  AAU in terne  Ja 

Bankudtog Nej  

Bekendtgøre lser  Nej  

Breve Ja,  hv is  de knyt ter  s ig t i l  en sag  

Budget ter ,  AAU interne  Ja 

Bus inesscases  Ja  

Ci rku lærer  Nej  

Censor formandsskabe t  -  Referat  Ja 

Censor formandsskabet  -  Årsberetn ing  Ja 

Dagsordner ,  AAU Ja  

Dagsordner ,  udarbejdet  a f  andre  Ja,  i  det  omfang AAU er  omfat te t  af  

de l tagerkredsen  

Dagsordensbi lag,  AAU Ja 

Dagsordensbi lag,  udarbejdet  af  andre  Ja,  i  det  omfang AAU er  omfat te t  af  

de l tagerkredsen 

E-mai ls  Ja,  hv is  de knyt ter  s ig t i l  en sag  

Fakturaer  Nej  

Fer ie l is ter ,  in terne f ra HR  Ja 

Fødselsdags l is ter  Nej  

Fø lgesedler  Nej  

Gode råd Ja 

Henvendelser  f ra Studenter -  og Semester råd Ja,  hv is  det  fører  t i l  sagsbehandl ing  

Hyrdebreve Ja 

Hør ingsmater ia le ,  AAU  Ja 

Hør ingsmater ia le ,  udarbejdet  af  andre  Ja,  hv is  AAU er  omfat te t  af  

hør ingskredsen 

Ident i f ikat ion af  f ra fa ldst ruede  Ja 

Indbeta l inger   Nej  

Indbeta l ingsovers ig ter  Nej  

Inds ige lser  Ja 

Indst i l l inger  Ja 

Inst rukser ,  AAU interne  Ja 

Inst rukser ,  udarbejdet  a f  andre  Nej  

In terne reg ler  mv.  Ja 

Inv i ta t ioner ,  AAU  Ja 
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Inv i ta t ioner ,  f ra  eksterne  Ja 

Kasseforskudsanmodninger  Nej  

Kata loger  Nej  

Kontoudtog Nej  

Kont rakter  Ja 

Kommunikat ionsplaner ,  AAU in -  og eksterne  Ja 

Klager  Ja 

Kursusansøgninger  Nej  

Kursusbekræf te lser  Nej  

Kursusbev iser  Nej  

Kv i t ter inger  Nej  

Love Nej  

Lykønskninger  Nej  

Lønnings l is ter  Nej  

Lønovers igter  Nej  

Mandskabsplaner  Ja,  hv is  det  indgår  som bi lag i  

sagsbehandl ing  

Mødeindkalde lse,  AAU  Ja 

Mødeindkalde lse,  udarbejdet  af  andre  Ja,  i  det  omfang AAU er  omfat te t  af  

de l tagerkredsen  

Mødereferater ,  AAU  Ja 

Mødereferater ,  udarbejdet  af  andre  Ja,  i  det  omfang AAU er  omfat te t  af  

de l tagerkredsen  

Notater  Ja 

Nøgleta l ,  udt ræk f ra fx  STADS el ler  ØSS  Nej  

Or ienter ingsskr ive lser ,  AAU Ja 

Par tshør inger  og -svar  Ja 

Pjecer ,  AAU Ja 

Pjecer ,  udgivet  a f  andre  Nej  

Pol i t ikker ,  AAU interne  Ja 

Pressek l ip  Nej  

Pressemeddele lser ,  AAU Ja 

Pressemeddele lser ,  udarbejdet  af  andre  Nej ,  medmindre den er /b l iver  de l  a f  en 

sag 

Procedurer ,  AAU in terne  Ja 

Pro jektgrundlag ( i t -  og in terne pro jekter)  Ja 

Pro jektdokumentat ion ( i t -  og interne 

pro jekter)  

Ja 

Præsentat ioner ,  AAU  Ja 

Præsentat ioner ,  udarbejdet  af  andre  Nej ,  medmindre  der  er  ta le  om 

leverandøroplæg 

Publ ikat ioner  Nej  

Påta le ,  t jeneste l ig  Ja 

Raskmeld inger  Nej  

Referater  af  møder mel lem 

semesterkoord inator  og studenter -  og 

semester råd 

Ja 

Refus ionsanmodninger  Nej  

Reglementer ,  udarbejdet  af  andre  Nej  

Regninger  Nej  

Regnskaber  Nej  

Regnskaber –  pro jekter   Ja 
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Regulat iver ,  udarbejdet  a f  andre  Nej  

Rejseaf regninger  Nej  

Rek lamer  Nej  

Rekv is i t ioner  Nej  

Ret te lser  t i l  referater  Ja 

Sagsfremst i l l inger  Ja 

Selvevaluer ing  Ja 

Semesterbeskr ive lser  Ja 

Semesterevaluer ing  Ja 

Semester råd  Nej  

Spørgeskema,  AAU Ja 

Spørgeskema,  udarbejdet  af  andre  Nej  

Star tmer i t  Ja 

Stat is t iske indberetn inger  Ja 

St rateg i -  og handl ingsplaner ,  AAU Ja 

Studenter råd  Nej  

Studiemi l jøevaluer inger  Ja 

Studienævnsmøder  Ja 

Studienævnsrappor ter  Ja 

Studieordningsrev is ioner  Ja 

Studierådsmøder  Ja 

Studiestar tsundersøgelse  Ja 

Sygemeld inger ,  Ansat te  Nej  

Sygemeld inger ,  Studerende  Ja 

Takkeskr ivelser  Nej  

T i lbud Ja 

Uddannelsesevaluer inger  Ja 

Uddannelseszoom Ja 

Udbeta l ingsl is ter  Nej  

Udbudsmater ia le  Ja 

Udta le lser  Ja 

Vej ledninger ,  AAU Ja 

Vej ledninger ,  udarbejdet  af  andre  Nej  

V i rksomhedshåndbøger,  udarbejdet  a f  andre  Nej  

Årsberetn inger ,  AAU Ja 

Årsberetn inger ,  udarbejdet  af  andre  Nej  

Årsrapport  Ja 

 

 

 


