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Møde den: 1. februar 2013 

Konferencecentret mødelokale 1.1 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Eva Karring, Klaus Mors Kristensen, 

Lars Brian Krogh, Ole Sonne, Jonas Ostersen, Erik Østergaard, Nina Bjerre, 

Hanne Birkmose og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Jonas Geil Pedersen 

REFERAT 

1. Godkendelse af referat fra 14. januar 2013 

Referatet blev godkendt.   

 

Desuden kunne Hanne orientere om, at Mette Thunø som formand for uddannelses-

båndet har sagt ja til, at gruppen har fået tildelt et budget, dog således at Mette skal 

endeligt godkende aktiviteterne, inden midlerne kan udbetales. 

 

Derudover har ministeriet udsendt et foreløbigt udkast til kriterier for institutionsak-

kreditering, hvor der bl.a. indgår krav om regelmæssig gennemførelse af undervis-

ningsevaluering, og at resultaterne finder systematisk anvendelse. Hele kvalitetssy-

stemet hægtes op på institutionens kvalitetspolitik og -strategi med tilhørende mål, 

og der skal forelægge en beskrivelse af de processer og procedurer, der skal sikre, at 

de fastsatte mål opnås, og at relevante problemstillinger og udfordringer løbende ind-

fanges og håndteres. Kvalitetssikringsarbejdet skal bl.a. basere sig på klare standar-

der for, hvornår der foreligger utilfredsstillende forhold, der kræver handling samt 

procedure for opfølgning herpå samt omfatte systematiske vurderinger af udviklings-

behov og –muligheder.  

  

Der er tale om et udkast, og ordlyden kan blive justeret, inden loven om institutions-

akkreditering behandles i Folketinget forventeligt ultimo februar. Gruppen hører 

nærmere, når der er noget nyt.  

 

2. Afklaring af de internationale universiteter:  

University of Edinburgh/Berit + int. gruppe: Berit havde rundsendt links om uni-

versitetets undervisningsevaluering samt fundet en kontaktperson. Den internationa-

le gruppe fremhævede, at universitetet fremstår stærkt på den overordnede politik, 

men det var ikke muligt at vurdere det organisatoriske set up og det pædagogiske 

indhold, da det ikke fremgik af hjemmesiden.  

 

Universitetet i Lund/Berit + int. Gruppe: Berit havde også rundsendt en del links om 

universitetet i Lunds undervisningsevaluering samt været i kontakt med en kollega 

fra deres universitetspædagogiske netværk på universitetet. Universitetet er inspire-
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ret af University of Sydney og tilgangen herfra, men jo udfoldet i en skandinavisk 

kontekst.  

 

Et universitet i Berlin/Eva: Eva havde undersøgt et teknisk universitet i Berlin, men 

der var ikke umiddelbart inspiration at hente.  

 

Gruppen enedes på baggrund af ovenstående om, at foruden Sydney ville universite-

tet i Lund være frugtbar at komme i dialog med.  

 

Berit ville tage en første kontakt til Sydney og Lund.  

 

Formen for det internationale seminar:  

Den foreløbige plan er et halvdagsseminar på AU Campus med deltagelse af en bre-

dere kreds, herunder studieledere, studienævn, uddannelsesbåndet samt arbejds-

gruppen. Her vil denne kreds få mulighed for et indblik i de erfaringer man har med 

undervisningsevaluering på University of Sydney og universitetet i Lund.  

 

Dagen efter kunne dette følges op af et 12-12 seminar for arbejdsgruppen sammen 

med de internationale gæster, som vil indgå som facilitatorer/sparringspartnere på 

seminaret.  

 

Gruppen enedes om, at Kaløvigcentret ville være et godt sted for 12-12-seminaret, og 

de tre dage forsøges planlagt på et tidspunkt i de første tre uger af april. Hanne og Be-

rit udarbejder endeligt budget til afklaring med Mette Thunø. 

 

3. Udkast til en skabelon til redegørelsesdelen  

Den rundsendte skabelon blev drøftet. Gruppen havde nogle småjusteringer, og den 

vil derfor blive rundsendt til endelig kommentering. Herefter kan de to grupper gå i 

gang med redegørelsesdelen.  

 

Hensigten er ikke nødvendigvis, at skemaet skal indgå i rapporten, men kan fungere 

som en slags tjekliste, når informationer skal indsamles. Det som skal i rapporten, 

skal sandsynligvis være mere sammenskrevet.  

 

De to grupper til redegørelsesdelen (gruppen der skal beskrive AU-praksis og øvrige 

danske erfaringer og den internationale gruppe) er meget velkomne til at rundsende 

udkast/brudstykker undervejs til fælles kommentering. 

 

Gruppen arbejder med en deadline for kommissoriets redegørelsesdel – såvel den 

danske som den internationale - ultimo marts. Angående den internationale del vil 

der være elementer, som måske først kan kvalificeres, når seminaret med internatio-

nal repræsentation har været afholdt.  
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4. Rapportens omfang  

Gruppen lagde sig ikke endeligt fast på rapportens omfang, men var enige om, at den 

skulle være så præcis og kort som muligt. Hvis der er behov for uddybning, skal det 

lægges i en bilagssamling.  

 

Det blev drøftet, at det ville være et godt indspark at lade de fire ledere af de universi-

tetspædagogiske enheder med deres erfaring gennemlæse den færdige rapport.   

 

Berit opfordrede til, at hvis nogle i gruppen faldt over en kort og veldisponeret rap-

port, måtte de meget gerne rundsende den til inspiration.  

 

Muligheden for et AU-share point/drop box til gruppens dokumenter blev drøftet. 

Hanne undersøger. 

 

5. Halvdagsseminaret den 22. februar 10-14 

Såvel RUC som SDU har sagt ja til at komme og indgå i sparring med arbejdsgrup-

pen, og gruppen vil derfor gerne afvikle halvdagsseminaret på Koldkærgård. Om det-

te kan lade sig gøre, undersøger Hanne og Berit.  

 

Gruppen vil meget gerne høre noget mere om de to universiteters tilgang til under-

visningsevaluering, organisering, metoder, systemunderstøttelse, gennemførelse, op-

følgning osv. med fokus på, hvilke udfordringer de møder, og hvad de oplever, som 

virker. De kan orientere sig i skabelonen samt kommissoriet for at se, hvilke emner vi 

er interesseret i. Hvert oplæg må meget gerne ende op med: 

 

 5 udfordringer 

 5 konkrete anbefalinger/overvejelser vi bør gøre 

 

Forslag til program blev udarbejdet. Er vedlagt.  

 

Hanne koordinerer med SDU og RUC.  


