
 

 

Arne Skou - 40 år i statens tjeneste 
 
Lektor Arne Skou, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet, kan fredag d. 30. januar fejre 40 års 
jubilæum som ansat i statens tjeneste. 
 
Siden 1990 har Arne været ansat på Institut for Datalogi. Før dette var han ansat i 11 år på Aalborg 
Universitets Datacenter samt på Københavns Universitet og Århus Universitet. Endvidere har han 
været på gæsteophold ved Sussex University samt Stony Brook University i New York.  
 
Under sin ansættelse på Aalborg Universitet har Arne vejledt et utal af studerende og publiceret 
en lang række forskningsartikler i internationale tidsskrifter og ved konferencer.  Arne Skou er 
desuden medstifter af og vicedirektør i det internationalt anerkendte forskningscenter CISS, 
Center for Indlejrede Software Systemer. CISS arbejder med at få indlejrede systemer til at 
kommunikere, uanset om de styrer lageret på en fabrik, bilen, der parkerer selv eller lyset i det 
intelligente hus. CISS har siden opstarten været eminent til at tiltrække både midler og dygtige 
forskere og har derved været med til at sikre et højt aktivitetsniveau i både forskning og 
erhvervssamarbejde.  
 
Arne er også med i ledelsen af en række danske og internationale forskningsprojekter, der 
arbejder med innovation, vidensdeling, matchmaking og projektetablering mellem forskere og 
virksomheder, der har fælles interesser inden for IT.  
 
Arnes forskningsområde omfatter blandt andet parallelitetsmodeller (concurrency), verifikation og 
implementering af distribuerede systemer, ressourceoptimering, netværksprotokoller og 
designmetoder til netværk og indlejrede systemer.  
 
Arne er født og opvokset i Svinninge. Han er student fra Kalundborg 1967 og cand. scient. fra 
Københavns Universitet 1975. 
 
Privat er Arne gift med Gitte, som var ansat i AAU’s boghandel 1978-2013. De har to sønner og en 
datter og i alt 5 børnebørn. 
 
For at markere og festligholde Arnes jubilæum er Institut for Datalogi vært ved en reception 
fredag d. 30. januar kl. 14.00-16.00 i kantinen på adressen Selma Lagerlöfs Vej 300, 9220 Aalborg 
Øst, hvor kolleger og forretningsforbindelser er velkomne.  
 
 

Arne Skou kan kontaktes på telefon 21 64 81 87 eller via ask@cs.aau.dk.   
Billedet af Arne Skou kan frit anvendes. 
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