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 Notat 

Møde i arbejdsgruppen for rekruttering af nationale studerende – 20. februar 2014 

Til stede:  
Lonni Klitgaard (AU KOM), Anne Teglborg (AU Studier), Ulrik Vosgerau (AU KOM 
AR), Eva Kvistgaard Arent (AU Studier ST), Jesper Sølund (AU Studier AR), Lone 
Wraa (AU Studier BSS), Camilla Kirkegaard (AU KOM BSS), Lykke Ankersen (AU 
KOM), Kim Harell (AU KOM ST), Michael Udby (AU Studier BSS) 
 
Afbud: Anders Frølund (AU KOM), Lisette Prins (AU Studier HE), Ditte Bruun 
Laursen (DrU), Lise Frohn (AU Viden EVU) 
 
Dagsorden 
1. Strategi og handlingsplaner. Vi gennemgår den skematiske oversigt og drøfter de 
indkomne input. Husk frist for input den 17. februar. 
2. Diverse orientering: 
 Nyhedsbrev til gymnasielærere 
 Danmarkskort 
 Fælles møde om studiestart 
3. Bordet rundt 
4. Evt. 
 
1. Strategi og handlingsplaner 
Arbejdsgruppen drøftede, hvordan arbejdet gribes an. De indkomne input er indar-
bejdet i oversigten, som herefter drøftes i en mindre koordineringsgruppe med re-
præsentanter fra det faglige miljø på de enkelte hovedområder. En opsummering af 
drøftelserne rundsendes til arbejdsgruppen og strategi sættes på som punkt igen til 
næste møde. Hvis arbejdsgruppen har yderligere input til oversigten kan de eftersen-
des til Lykke senest fredag den 21. februar kl. 12. 
 
Arbejdsgruppen kom med kommentarer til tankerne om måltal. Vi skal ikke kun måle 
på optagelsestal men også supplere med KPI’er (Key Performance Indicator) og være 
mere detaljerede i mål for de enkelte aktiviteter. Aktivitetsmål skal kobles til Studie-
miljøundersøgelsen, Frafaldsundersøgelsen og Rekrutteringsundersøgelsen. AU Kom 
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er i dialog med Hanne Kargaard/Gitte Stavad fra Kvalitetsenheden i forhold til sam-
menhængen til nuværende undersøgelser.  AU Kom arbejder videre med at udbygge 
mål for arbejdet. 
 
Det blev drøftet, at der også skal være sammenhæng til den nye vejledningsstrategi. 
Både vejledningsstrategien og rekrutteringsstrategien er baseret på AU’s strategi 
2020. 
 
Arbejdsgruppen diskuterede, hvad det kunne være relevant at drøfte med de uddan-
nelsesansvarlige. Fx: Er vi gode nok til at få de bedste studerende eller tager de andre 
steder hen? Er der skævvridning mellem hovedområderne? Hvor skal beslutningen 
om nye tiltag forankres? Hvilke forudsætninger skal der til for, at vi kan få strategien 
til at fungere/ud at leve?  
 
2. Diverse orientering 
AU Kom forsøger at opstarte en fast nyhedsmail til gymnasieskoler. Der er lavet en 
flyer om tilbuddet som deles ud på gymnasielærerdagene. Man skal melde sig til for 
at komme på mailinglisten. Afventer pt. om der er interesse.  
 
Danmarkskort over hvor AU får studerende fra kan ikke længere udarbejdes på bag-
grund af data fra KOT (KOT ikke vil udlevere data). Kvalitetsenheden sørger for at 
der alligevel bliver udarbejdet Danmarkskort, blot baseret på andre data. 
  
AU Kom og AU Studier har aftalt at samle en koordineringsgruppe som skal tale 
sammen om studiestart. Lykke indkalder de relevante parter til 1. møde primo april. 
 
3. Bordet rundt 
Vores relationskoncept i det syd- og sønderjyske med AAU og SDU har ikke været 
helt så velfungerende som forventet pga. vores samarbejdspartnere: Bruun og Part-
nere. Vi fik kun aftaler med fem gymnasieskoler i stedet for 10, men har gode erfarin-
ger med os fra de afholdte oplæg. Arbejdsgruppen var enige om, at vi skal huske at 
bruge Det rullende Universitet og Min studenterhue som særlige indsatser i det syd- 
og sønderjyske.  
 
U-days.dk har haft flere besøg end nogensinde før. Vi afventer besøgstallene og eva-
lueringerne.  
 
Arbejdsgruppen så den nye kampagnefilm som er lavet af de 12 studenterambassadø-
rer. Filmen kører i biograferne i uge 9+10 samt 23 og 24. AU Kom arbejder pt. sam-
men med ambassadørerne på den interne udbredelse af kampagnen så flere stude-
rende – både danske og internationale – kommer til at vise omverdenen, hvordan det 
er at læse på AU. 
 
AR er i gang med at lave videoer med alumner. Skal bl.a. bruges på studieguiden.  
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4. Evt 
Intet nyt. 


