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Referat	fra	fælles	båndmøde	

Mødedato: 28.10.2013 

Deltagere: Anne Christine Teglborg, Lisette Prins, Eva Kvistgaard Arent, Lone Wraa, Jesper Sølund Hansen, 

Jacob Buch, Klaus Tolstrup Petersen, Merethe Haugaard, Bente Mattsson, Mette Kofoed Erichsen, Sissel 

Johansen, Theresa Albøge Laursen, Mariann Holmslykke, Mette Dremstrup, Sarah Barfoed MacIntyre, 

Solveig Sannem, Søren Anker Andersen, Louise Hauptmann, Tina Andreasen Bjerrum, Birgit Andersen, Jette 

Loll Pedersen, Gitte Stavad Andersen, Christian Koch Ramsing. 

Referent: Birgit Andersen 

Afbud: Ingen 

 

Dagsorden 
 

1. Indledning og opfølgning på referat fra fællesmødet d. 7. okt. 2013. 

10 min. v/Birgit Andersen 

2. Drøftelse af høringssvar og den videre proces for behandling af høringssvaret. 

15 min. v/ Louise Hauptmann 

3. Drøftelse af vejledningsaspektet i Fremdriftsreformen. 

10 min. v/Louise Hauptmann 

4. Input og status fra de tre foranalyse-grupper 

- Merit-arbejdsgruppe – punkt 5, 6, 7 på opgavelisten (HE med input fra BSS). 

- Arbejdsgruppe omkring fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelser – punkt 13 på 

opgavelisten (ST og ARTS), se bilag ’Feedback til tema 7’ fra ST. 

- Arbejdsgruppe omkring afskaffelse af supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelser – 

punkt 18 på opgavelisten (ARTS). 

15 min. pr. gruppe v/tovholder for den enkelte gruppe 

5. Drøftelse af de typiske variantforløb (arketyper) for gennemførelse af en given uddannelse. 

15 min. v/hovedområderne 

6. Status fra STADS strategigruppen. 

5 min. v/Christian Koch Ramsing 

7. Fælles opsamling, herunder opgaver og tidspunkt for næste fællesmøde. 

Forslag: Mandag d. 11. nov. 2013, kl. 10.00 – 12.00. 

20 min. v/Alle 

 

Ad 1. Indledning og opfølgning på referat fra fællesmødet d. 7. okt. 2013 v/Birgit Andersen 

Maria V. Lindhardt deltog i mødet for at få en temperaturmåling på opstartsfasen hos AU omkring 

Fremdriftsreformen, forud for et møde i udvalget for universitetsledelserne ’Danske universiteter’ i næste 

uge omkring Fremdriftsreformen. Information retur til fællesbåndet vil blive formidlet via Louise 
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Hauptmann og Gitte Stavad Andersen. Maria vil løbende blive klædt på omkring Fremdriftsreformen af 

Driftsledelsen via referater, personlig support, dialog med uddannelsescheferne etc. 

 

Ad 2. Drøftelse af høringssvar og den videre proces for behandling af høringssvaret v/Louise Hauptmann 

Louise redegjorde for status på arbejdet, herunder indarbejdelsen af indkomne input til AUs høringssvar. 

Det er vigtigt, at man kan genkende sine tilkendegivelser til høringssvaret. Det videre arbejde med 

høringssvaret er overgået til AU Stab & Strategi.  

Klaus Tolstrup Petersen havde et spørgsmål relateret til heltid på deltid samt til et mailspørgsmål fra en 

faglig koordinator. Udkastet til høringssvar blev i øvrigt vurderet godt og dækkende. 

De centrale spørgsmål der rejser sig er: Vil reformen medføre større frafald? Hvordan sikrer AU fortsat 

kvalitet i uddannelserne? Hvad betyder den obligatoriske, automatiske tilmelding for tilrettelæggelsen af 

studierne? 

Lisette Prins tilkendegav, at uddannelser som Medicin og Odontologi formodes at afstedkomme 

undtagelser fra bekendtgørelsen. Ligeledes med visse uddannelser under ARTS og BSS. Louise gjorde 

opmærksom på, at undtagelser skal være fagligt begrundede. 

Sissel Johansen gjorde opmærksom på den særlige bekendtgørelse for pædagogiske uddannelser – en 

ophævelsesbekendtgørelse. 

 

Ad 3. Drøftelse af vejledningsaspektet i Fremdriftsreformen v/Louise Hauptmann 

Det er vigtigt at få etableret et konstruktivt samarbejde om vejledningsaspektet på tværs af driftsbånd og 

hovedområder. SNUK, UVA/EKA og VEST er det tværgående forum - til dialog og erfa-udveksling. 

Informationsopgaven skal udtænkes, dels med henblik på allerede indskrevne studerende, dels med 

henblik på nye kommende studerende. Behovet for vejledning ”starter lige om hjørnet ” – hvordan griber vi 

opgaven an? 

Der skal skelnes mellem det generelle og det konkrete. VEST forholder sig til det konkrete i forhold til den 

enkelte studerende og dennes studieprogram. 

Man skal være opmærksom på, at VIPere også påvirker de studerende, via den fortløbende dialog med de 

studerende. VIP’ere skal således også snarest klædes på i relation til Fremdriftsreformens konsekvenser. 

Lisette Prins, HE oplyste, at hun sidder med ved møder i Vejledningsbåndet (VEST), at der holdes møder 

med studenterstudievejlederne samt at der pågår dialog med studenterorganisationen. Endelig er Catalina 

Kjær begyndt på udkast til kommunikation. 

Lone Wraa, BSS oplyste, at vejledning her-og-nu er en balancekunst, da effekt af reformen og dens 

udmøntning endnu ikke er afklaret. De studerende har krav på svar, men vejlederne kan ikke oplyse meget 

konkret endnu. Vejledningen skal dog stadig modvirke angst og skrøner. 
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Merethe Haugaard, HE oplyste, at Studielederforum tager fat på at se på dispensationspraksis som et af de 

første emner. 

Bente Mattsson, ST nævnte at man ved udarbejdelse af emnemanchetter skal medtænke konsekvenser og 

afledte opgaver for EVU og VEST - hver gang der formuleres en emnemanchet. 

 

Ad 4. Input og status fra de tre foranalyse-grupper v/tovholdere fra den enkelte gruppe 

Der var fremsendt notater for de tre foranalyser forud for mødet, se disse notater (på fællesdrevet). 

De arbejdsgrupper, der har afsluttet den indledende foranalyse, fortsætter med problemafdækning. 

Husk at anføre dato og ophavsmand på alle notater. 

Der bør ideelt deltage en SNUK-medarbejder og en UVA/EKA-medarbejder i hver arbejdsgruppe. 

Fællesdrevet bliver stedet hvor dokumenter om Fremdriftsreformen samles – primært de dokumenter der 

kommer i anvendelse omkring fællesmøderne.  Alle i deltagerkredsen omkring fællesmøderne får adgang 

hertil. 

HE tilbød at udarbejde et udkast til kommissorium for arbejdsgrupper. 

ARTS orienterede om arbejdet med studieordninger. Der bliver holdt et møde d. 31. okt. 2013 i ARTS-regi, 

hvor det også er muligt for SNUK-personer fra andre hovedområder at deltage. Louise Hauptmann vil 

deltage. Formålet med mødet er at afdække de overordnede implikationer af reformen. Fokus vil være på 

det ikke-politiske. Det politiske hører under Uddannelsesbåndet og/eller Dialogforum. Driftsbåndene kan 

komme med oplæg til diskussion. Studieordningerne starter ”hjulet” – skal vi have såvel en kortsigtet som 

en langsigtet plan for studieordninger? 

Hvert hovedområde kan byde ind med deltagere til arbejdsgrupper, i forhold til viden og fokus. 

 

Ad 5. Drøftelse af de typiske variantforløb (arketyper) for gennemførelse af en given uddannelse 

v/hovedområderne. 

Der var en drøftelse af, om det er det rigtige tidspunkt nu at spotte de typiske variantforløb. 

Skal variantforløbene frembringes af arbejdsgruppen? VEST vil spørge i båndet om studentervejlederne 

måske er de rette til at komme med input til typiske variantforløb?  

De typiske variantforløb kan anvendes til at trykprøve forskellige problemstillinger i forhold til eksempelvis 

• Obligatoriske fag 

• Valgfag 

• Kombination af obl./valgfag 

• Progressionskrav 
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Ad 6. Status fra STADS strategigruppen v/Christian Koch Ramsing 

STADS-styregruppen har givet STADS-samarbejdets arbejdsgruppe i opdrag at komme med bud på hurtigt 

realiserbare simple løsninger på implementeringen af Fremdriftsreformen i STADS. Orla Hoppe er udpeget 

af Maria V. Lindhardt til at deltage i arbejdsgruppen på AUs vegne. Status nr. 2 fra STADS-samarbejdets 

arbejdsgruppe var fremsendt forud for mødet, fra Orla Hoppe. 

Der blev stillet spørgsmål til hvorfor man overvejer at indføre en tællerfunktion. Hvorfor anvender man ikke 

blot afmeldingsfristen inden studiestart? 

Der blev givet udtryk for, at det nuværende setup med en relativt isoleret arbejdsgruppe i STADS-

samarbejdsregi og det parallelle arbejde på institutionerne ikke er forbundet eller koordineret og dermed 

ikke er det optimale. Der bør findes en måde at koble institutionernes arbejde omkring foranalyse og 

problemafklaring for impact på AUs arbejdsprocesser med STADS-samarbejdsgruppens fokus på konkret 

udmøntning i systemunderstøttelse i STADS. Det sidste må ikke blive løsrevet fra det første. 

 

Ad 7. Fælles opsamling, herunder opgaver og tidspunkt for næste fællesmøde v/Alle. 

Der etableres en støttegruppe til tovholder for det koordinerende arbejde med Fremdriftsreformen. 

Gruppen skal have fokus på tidsplan, mødeplan, overblik over arbejdsgrupper og deltagere etc.  

Følgende personer meldte sig til denne støttegruppe: Bente Mattsson, Merethe Haugaard, Lone Wraa, 

Louise Hauptmann og evt. Christian Koch Ramsing (tovholder Birgit Andersen). 

Gruppen skal arbejde med at tilvejebringe udkast til tidsplan samt procesplan for afklaringsarbejdet med 

arbejdsgange og systemunderstøttelse... al ting haster jo. 


