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ALUMNESTRATEGI INDLEDNING 

 

1.1/ Perspektiverne i alumnearbejdet 
 
Historik og baggrund 
I marts 2020 nedsatte Erhvervsudvalget en arbejdsgruppe, hvis opgave det var at udarbejde 
forslag til en samlet strategi for AUs alumnearbejde. Nærværende dokument er arbejdsgrup-
pens forslag. 
I sin nuværende form er alumnearbejdet på AU meget fragmenteret. Der er stor forskel på de 
respektive fakulteters prioritering af og tilgang til området, og der genereres ikke aktuelt ind-
hold, som er fælles for alle alumner. Et samlet fælles tilbud har i flere år været gratis adgang til 
Folkeuniversitetets kurser, men dette tilbud blev stoppet i 2019, og er ikke erstattet af andre til-
bud. 
 
Perspektiver 
Alumnerne repræsenterer et for AU uudnyttet potentiale i samspillet med erhvervslivet og sam-
fundet i det hele taget. Tilsvarende repræsenterer universitetet et for alumnerne uudnyttet po-
tentiale for livslang læring og værdiskabende relationer.  
I AU Strategi 2025 står: Universitetet anser de studerende og dimittender for at være de vigtig-
ste bærere af universitetets viden. Det er derfor vigtigt, at de sammen med universitetets med-
arbejdere påtager sig ansvaret for at bringe deres viden i spil og dermed bidrage til et bære-
dygtigt samfund og et oplyst demokrati. 
I runde tal udgør alumner fra AU ca. 1/3 af alle med en lang videregående uddannelse i Dan-
mark, og en tæt relation til en større del af AUs alumner kan derfor have stor effekt i forhold til 
den vidensbaserede udvikling af samfundet, økonomisk, socialt og kulturelt. Kun ca. 37.000 ud 
af potentielt 170.000 alumner fra AU, har meldt sig ind i alumnenetværket.  
 
Arbejdsgruppens udspil bygger på den dobbelte præmis, at alumnearbejdet vil kunne blive en 
stærk og udbytterig søjle i AU Strategi 2025, men at realiseringen af potentialerne forudsætter 
integrering, udbygning og professionalisering af alumnearbejdet.   
AU Strategi 2025 indeholder forskellige indsatsområder, hvor alumner enten er nævnt direkte – 
eller hvor det vil give et særligt bidrag at engagere alumner i aktiviteterne.  
Centralt i denne sammenhæng står AUs erhvervssatsning med den igangværende udarbej-
delse af en erhvervsstrategi for AU.  
 
Indsatsområder uddraget af AU Strategi 2025: 
Dimittender til fremtidens arbejdsmarked - hvor alumnerne ikke blot repræsenterer aftagere af 
AU’s studerende, men hvor de også kan spille en nøglerolle ved på forskellig vis at bidrage til 
udvikling af fremtidens dimittender. Endvidere kan de bidrage til den brobygning mellem stu-
die og arbejdsmarked, som finder sted under studiet fx i form af erhvervsrettede specialer, pro-
jektorienterede forløb og andre karriereunderstøttende aktiviteter. 
 
Forskningsbidrag til samfundets udvikling og velfærd - her er alumner, som beslutningstagere, 
skrevet ind i strategien i forhold til dialog om forskningens bidrag til et vidensbaseret demo-
krati. Hertil kommer den rolle alumner kan spille ved etablering af konkrete forskningsaftaler 
og samarbejdsprojekter med virksomheder og andre eksterne aktører. 
 
Opbygning af en efter- og videreuddannelsesportefølje - alumner er en vigtig målgruppe, 
både for at sikre porteføljens markedspotentiale, og fordi en stor del af kunderne til AUs efter- 
og videreuddannelsesprogrammer typisk hentes blandt alumner. Hertil kommer, at alumner, 
som ambassadører for EVU og via deres anbefalinger, kan bidrage til rekrutteringen af nye 
kunder. 
 
Iværksætteri - endelig vil der blandt alumnerne være profiler med relevante kompetencer, 
som kan spille en vigtig rolle i relation til AUs ambitiøse satsning på iværksætteri.  

1.0 Indledning 



5 

 

ALUMNESTRATEGI VISION FOR ARBEJDET MED 
ALUMNER PÅ AU 

 
Visionen for alumnearbejdet er at etablere livslange og gensidigt værdiskabende relationer 
mellem AU og alumner i hele verden ved at tilbyde dem livslang læring samt professionel og 
personlig udvikling. Igennem alumnearbejdet vil alumner blive tilbudt forskellige muligheder 
for at interagere med AU og engagere sig i udviklingen af universitetet.  
 
Det er visionen, at alumner altid vil have en særlig tilknytning til AU og fungere som universite-
tets ambassadører både som privatpersoner og i deres professionelle virke. Ønsket er, at alum-
ner i samarbejde med AU kan være med til at øge og tydeliggøre universitetets bidrag til sam-
fundet.  
 
Målet er, at alumnenetværket vokser, og at universitetets samspil med alumnerne er på forkant 
med fremtidens samfundsbehov. Der sigtes mod en styrkelse af alumnenetværket, så det i 
fremtiden også kan danne grundlag for fundraising. 
 

 
 
Figur 1. Mission, mål, delmål og indsats 
 
Ved godkendelse af alumnestrategien vil der for de anbefalede indsatser blive igangsat kon-
krete initiativer til opnåelse af mission, vision, mål og delmål. 
 

Vores mission er 
at skabe livslange relationer til alumner, som er værdiskabende for AU, 

studerende og medarbejdere, alumner og samfundet.

Mål

Delmål

Indsats

At udvikle AU's strategiske retning og 
omdømme som det foretrukne universitet med 

positivt bidrag til samfundet i samspil med 
alumner 

At etablere et 
alumnenetværk, som kan 

fungere fælles, fakultært og 
fagnært, både nationalt og 

internationalt

At udvikle et 
organisatorisk 

setup, som 
kan 

understøtte 
alumne-

netværket

At udvikle et 
system-
mæssigt 

setup, som 
kan 

understøtte 
målene

At aktivere 
alumner i 
forskellige 
indsatser, 

som 
understøtter 
AUs strategi

At iværksætte 
strategiske 
indsatser, 

som bygger 
på alumners 

involvering og 
engagement

At give alumner mulighed for 
og anledning til at involvere 

sig i AU, bidrage til samfundet 
og udvikle sig professionelt og 

personligt 

At gøre det attraktivt for 
alumner at bevare en livslang 

relation til AU

At udvikle en 
attraktiv 

palette af 
tilbud/ 

services, som 
motiverer 

alumner til at 
bevare 

kontakten

At etablere 
kommunika-
tionsmetoder

/ kanaler, 
som løbende 

opdaterer 
alumner

At bygge bro 
mellem AU, 
studerende 

og medarbej-
dere, 

forskning og 
alumner

At aktivere 
alumner i 
forskellige 
indsatser, 

som 
adresserer 

samfundets 
udfordringer

At udvælge 
strategiske 
indsatser, 

som bygger 
bro

2.0 Vision for arbejdet med alumner på AU 
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ALUMNESTRATEGI DEFINITION AF BEGREB OG 
MEDLEMSKAB AF 

ALUMNENETVÆRKET 

 
3.1 Begrebet alumne 
 
På Aarhus Universitet benyttes i dag, som udgangspunkt, den klassiske definition: 
En tidligere studerende, som har afsluttet sin uddannelse på Aarhus Universitet. 
 
3.2 Eksisterende medlemskategorier 
 
Enhver, som falder indenfor ovenstående definition kan tilmelde sig alumnenetværket.  
 
Herudover fastholdes den etablerede tradition for at give en række yderligere grupper ret til 
medlemskab. Der er således aktuelt 4 medlemskategorier: 

1. Personer med en afsluttet bekendtgørelsesbelagt uddannelse fra Aarhus Universitet, 
fx bachelor, kandidat, professionsbachelor, diplomuddannelser, master og ph.d.  

2. Studerende på igangværende bekendtgørelsesbelagt uddannelse på AU.  
3. Medarbejdere og tidligere medarbejdere.  
4. Nuværende og tidligere exchange studerende.  

 
3.3 Nye medlemskategorier til overvejelse 
 
Arbejdsgruppen anbefaler, at der foretages en analyse af perspektiverne i at inkludere yderli-
gere persongrupper i medlemskredsen. Der er tale om grupper, som ikke formelt falder inden-
for en af de eksisterende kategorier, men hvor der vil være gensidige fordele ved relationsop-
bygning indenfor alumnenetværkets rammer.  
 
I nuværende praksis gives der allerede dispensation fra kravet om bekendtgørelsesbelagt ud-
dannelse og dermed ret til medlemskab til personer, som har afsluttet en bestyrelsesuddan-
nelse på Aarhus BSS.  
 
Følgende er under overvejelse: 

1. Tidligere studerende på Masteruddannelser, som har afsluttet et fag, men ikke afslut-
ter deres uddannelse, da disse udgør potentielt værdifulde erhvervskontakter på linje 
med alumner.  

2. Andre kontakter med en særlig tilknytning til AU, fx medlemmer af aftagerpaneler og 
eksterne mentorer i The Kitchen   

3. Adjungerede professorer, visiting professors og lignende, som kan sidestilles med (tid-
ligere) medarbejdere. 

 
En udvidelse af medlemskredsen vil indebære en tilbundsgående analyse af kravene til en 
professionel håndtering af sådanne grupper i samspil med de øvrige kategorier både strate-
gisk, operationelt og systemteknisk.  
   

3.0 Definition af begreb og medlemskab af 
alumnenetværket 
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ALUMNESTRATEGI VÆRDISKABELSE I 
ALUMNERELATIONER 

 
Den potentielle værdiskabelse i alumnearbejdet er mangfoldig og herunder ses både over-
ordnet og i punktform overskrifterne på en række konkrete fordele ved stærke alumnerelatio-
ner for henholdsvis alumner og universitet – en liste, der ikke skal opfattes som udtømmende. 
  

Værdi for AU Værdi for alumner Værdi for samfundet 
Alumners positive omtale 
om og engagement i AU bi-
drager overordnet til øget 
studenteroptag, øget forsk-
ningssamarbejde og mind-
sket dimittendledighed. 

Alumner får mulighed for at 
udvikle sig professionelt og 
personligt, samtidigt med at 
de kan gøre en forskel for 
studerende, AU og samfun-
det. 

Værdien for AU og for 
alumner bidrager til et op-
lyst demokrati funderet på 
alumners livslange læring, 
forskning i verdensklasse og 
eksternt samarbejde. 

• Branding 
• Rekruttering af stude-

rende 
• Karriereinput til stude-

rende 
• Mentorer 
• Ambassadører 
• Efteruddannelse 
• Erhvervsrelationer og 

udvikling af undervis-
ningstilbud 

• Forskningssamarbejde 
• Iværksætteri og inno-

vation 
• Data 

• Viden 
• Netværk og karriere-

pleje 
• Professionel og person-

lig udvikling 
• Bevare kontakten 
• Tilbud 
• At gøre en forskel ved 

at bidrage til at skabe 
værdi for AU og sam-
fundet 

• Rekruttering af stude-
rende og dimittender 

 

• Bidrage til et bæredyg-
tigt samfund og oplyst 
demokrati 

• Samspillet sikrer at uni-
versitetets viden kom-
mer samfundet til gavn 

 

Figur 2. Værdiskabelse i alumnerelationer – for uddybning se bilag A 
 
  

4.0 Værdiskabelse i alumnerelationer 
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ALUMNESTRATEGI FREMTIDENS ALUMNEINDSATS 

 

 
5.1 Fundamentet - minimumsmodellen 
 
Der er stor variation i traditioner, vilkår og behov på alumneområdet på tværs af AU, og aktuelt 
intet fælles indhold. Fremtidens alumneindsats bør tilstræbe at ramme den rette balance mel-
lem enhed og sammenhæng på den ene side og forskellighed og fleksibilitet på den anden. 
 
Arbejdsgruppen anbefaler derfor, at der udvikles et generelt minimumsniveau for kontakt med 
og tilbud til alumner. Dette minimumsniveau kan suppleres af lokale indsatser og aktiviteter på 
fakultet- og institut-/afdelingsniveau, der kan variere i karakter og omfang.  
 
Et sådant enhedsalumnenetværk med plads til mangfoldighed og fleksibilitet forudsætter dels 
understøttelse i en stærk fælles database (AU CRM), som udvikles og vedligeholdes centralt på 
AU (EogI), dels en styrket central alumneenhed med de fornødne ressourcer til at kunne ud-
gøre den stabile rygrad i netværkets udvikling og drift. 
 
Den centrale alumneenhed vil primært have til opgave at: 
 
- håndtere den fælles administration af til- og frameldinger, opdateringer samt sikker 

behandling af samtykke og data. Se nærmere under afsnit 7 ”Systemunderstøttelse”.  
 

- behandle henvendelser fra alumner til den fælles alumnemail. 
 

- varetage den samlede fælles indsats, som sikrer et vedvarende minimum af indhold 
til alle alumner bl.a. generelle nyhedsbreve og øvrig fælles kommunikation, samt 
særlige tilbud, som er relevante for alumner på tværs af fakulteterne. Se nærmere un-
der afsnit 5.2 ”Særlige tilbud” og 6 ”Kommunikation”. 
 

- være omdrejningspunkt for udvikling og implementering af indsatser, som sigter mod 
særlige målgrupper. Se nærmere under afsnit 5.3 ”Særlige Målgrupper”. 
 

- ansvarlig for faglig sparring og koordinering på tværs af fakulteter i form af et tværgå-
ende alumnebånd med repræsentanter fra både fælles- og fakultetsniveau jvf. kom-
missorium i bilag 2. 
 

- årshjul for kommunikation med alumner for så vidt muligt at undgå, at kommunika-
tion fra de forskellige enheder udsendes på samme tid. 

 
Yderligere skræddersyede tilbud fra de forskellige fakulteter, institutter, faggrupper og selv-
stændige alumneforeninger skal understøttes på de respektive fakulteter for i videst muligt 
omfang at tilgodese forskelle i prioriteringer, ressourcer og kultur.  
Tilbud og omfang besluttes lokalt, men koordineres med den centrale indsats. 

 

 

 

 

5.0 Fremtidens alumneindsats 
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ALUMNESTRATEGI FREMTIDENS ALUMNEINDSATS 

5.2 Særlige tilbud 

I minimumsmodellen kan som nævnt indgå særlige tilbud, som skaber værdi for både AU og 
alumner, men som samtidig vil stille krav til organisatorisk ramme og indebære allokering af 
ressourcer. Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende overvejes. Listen er i prioriteret rækkefølge. 

Figur 3. Særlige tilbud til alumner 

Nogle af emnerne kan kræve særlige budgetter fx alumnefesten. 

 

5.3 Særlige målgrupper 

Med udgangspunkt i beslutning vedrørende sammensætning af en fælles minimumsmodel 
bør særlige målgrupper overvejes i det fremadrettede arbejde. Arbejdet med de særlige mål-
grupper skal ses som en tilføjelse til ovenstående tilbud og kan tilføjes afstemt af ressourceallo-
kering.  

Målgruppperne er udvalgt baseret på en vurdering af, hvilke alumnesegmenter, som potentielt 
kan have stor indflydelse på AUs kerneopgaver uddannelse, forskning og erhvervssamarbejde. 

•Udvalgte foredrag eller forelæsninger tilbydes gratis online til medlemmer af 
alumnenetværket.

Faglige oplæg

•Aarhus BSS giver 15% rabat på udvalgte kurser til medlemmer af alumnenetværket. 
Det bør overvejes at ensarte på tværs af fakulteterne, så alle alumner får samme 
tilbud.

Rabat på efteruddannelse

•Tværfakultær koordinering af mentorordninger. Et mentorprogram hjælper 
studerende på vej mod arbejdsmarkedet, og udvikler alumner personligt og 
professionelt.

Koordinerede mentorordninger

•Alumner er oplagte ambassadører for deres erhverv, nationalitet, geografi og 
uddannelse.

Ambassadørprogram

•En årsfest eller alumnedag for alumner, som er medlemmer af alumnenetværket.
AU Alumnefest

•Motionsløb for alumner i Universitetsbyen eller Universitetsparken kan samle mange 
alumner i et sundt initiativ.

Alumneløb

•Besøg i nye bygninger, fx Skous, kunsten på AU, Universitetsbyen, 
laboratoriefaciliteter og klinikker, krigens aftryk og FOODs nye bygninger.

Guidede ture på AU
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ALUMNESTRATEGI FREMTIDENS ALUMNEINDSATS 

Figur 4. Særlige målgrupper for alumneindsatsen 

 

 5.4 Rekruttering er essentielt 

 
En målrettet rekrutteringsindsats er en væsentlig forudsætning for realisering af den beskrevne 
model. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at der igangsættes struktureret rekruttering af stu-
derende og dimittender allerede, mens de er tilknyttet universitetet, da det senere kan være 
svært at komme i kontakt med alumnerne. 

Derudover er det vores anbefaling, at der laves en rekrutteringsindsats målrettet de fagområ-
der, hvor der er færrest medlemmer, og/eller de områder, hvor der umiddelbart kan drages 
mest gavn og nytte af stærke alumnerelationer.  

Rekrutteringen finder sted på flere niveauer, og der skelnes derfor mellem AU-niveau, fakul-
tetsniveau og/eller institutniveau og lokalt niveau. Sidstnævnte er de fagnære alumnenet-
værk/selvstændige alumneforeninger og tiltag, der allerede eksisterer. Indsatsen skal sigte 
mod, at alle uanset niveau arbejder aktivt for, at alumner, nye som eksisterende, tilmelder sig 
AU alumnenetværket.      

Der ligger en særlig kommunikationsopgave og en udfordring i forhold til rekrutteringen af de 
medlemmer, som tilhører en lokal alumnegruppe, og som ikke umiddelbart kan se fordelen 
ved at melde sig til et større netværk. Tilsvarende er der behov for at tydeliggøre værdien af 

Særlige 
målgrupper

Ph.d. og Junior Reserachers
Der har ikke tidligere været 
fokus på denne målgruppe i 

alumnearbejdet, men i 
karriereservicen er allerede 
etableret et stort netværk 
blandt denne målgruppe.

Gymnasiesektoren
Det eksisterende 

gymnasiesamarbejde er 
allerede et oplagt eksempel 
på et særligt alumneinitiativ 

og kan med fordel gives 
yderligere opmærksomhed i 

den samlede 
alumneindsats.

Internationale alumner
Alumner med ikke-dansk 
nationalitet bosiddende i 

Danmark er oplagte 
mentorer og ambassadører 

for fastholdelse af 
internationale 

studerende/dimittender.Alumner i udlandet
Alumner med dansk eller 
ikke-dansk nationalitet -

bosat i udlandet. Vil kræve 
større indsats for at 

opspore - men forventet 
stor return for AU og det 

danske erhvervsliv. 

Særligt udvalgte alumner
Aftagere, inflydelsesrige 
eller i øvrigt prominente 

alumner kan gennem 
strategisk og dedikeret 

arbejde bidrage til udvikling 
af udannelser, nedsat 

dimittendledighed eller 
økonomisk understøttelse.

Start-ups
Der er i dag en række start-
ups udsprunget af AU, hvor 

The Kitchen stadig har 
kontakt til iværksætterne. 
Disse er også alumner, og 

bør tænkes ind i 
alumneprogrammet.
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ALUMNESTRATEGI FREMTIDENS ALUMNEINDSATS 

medlemskab af alumnenetværket for dem, der administrerer egne lokale fagnære alumne-
grupper. Denne opgave vil være vigtig for de fakultære alumnemedarbejdere, og særligt Arts, 
med mange lokale grupper, har allerede taget fat på denne opgave.   
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ALUMNESTRATEGI KOMMUNIKATION 

 
Der bliver 3 bærende kommunikationselementer – nyhedsbrev, hjemmeside og sociale me-
dier. 
 
AU alumnenyhedsbrev 
AU har tidligere haft et alumnenyhedsbrev, men i en periode med store besparelser på kom-
munikationsområdet, blev dette sparet væk. Arbejdsgruppen ønsker at genoplive nyhedsbre-
vet, som et af de bærende elementer i alumnenetværkets kommunikation. Det skal være et 
digitalt nyhedsbrev/direct mail udsendt til netværkets medlemmer 2-4 gange om året.  
Nyhedsbrevet skal dels indeholde nyheder, viden, information og portrætter, dels tilbud og in-
vitationer. Fællesnævneren i nyhedsbrevet er ’Aarhus Universitet’, og indholdet skal derfor 
have bred appel og opleves relevant, uanset hvilket fakultet eller fag man er alumne fra. Det 
mere målrettede og fagspecifikke indhold til alumner varetages af lokale alumneaktiviteter og 
-initiativer.  
 
Redaktionel indholdsplan samt produktion og udsendelse af nyhedsbrevet varetages af en lille 
gruppe medarbejdere forankret i den centrale alumneenhed. Denne driftsgruppe bliver sekun-
deret af en tværfakultær gruppe med repræsentanter fra de fem fakulteter og andre relevante 
administrative enheder. Den tværfakultære gruppe hjælper med planlægning og koordine-
ring, ideudvikling og indholdsindsamling. Den inddrages endvidere i udarbejdelsen af årshjul 
for kommunikation med det formål at undgå, at den fælles alumnekommunikationen kollide-
rer med kommunikationen fra lokale alumneaktiviteter i substans eller timing.   
 
Hjemmesider 
Hjemmesiden alumner.au.dk skal fortsat fungere som en fælles tilmeldings- og introduktions-
side, der på overskuelig vis illustrerer netværkets opbygning, fordele og konkrete aktiviteter og 
tilbud.  
Arbejdsgruppen anbefaler, at alumner.au.dk opdateres, så siden afspejler den nye AU-alum-
nestrategi, i højere grad synliggør fordelene og virker appellerende for tilmelding til alumne-
netværket. Herefter vil vedligeholdelsen af hjemmesiden være minimal. 
 
Sociale medier 
Flere alumneforeninger er aktive på sociale medieplatforme, ligesom ’alumner’ er en af de de-
finerede målgrupper på AUs LinkedIn-side, der varetages af en SoMe-redaktion under Univer-
sitetsledelsens Stab. Arbejdsgruppen anbefaler ikke, at der oprettes en ny, selvstændig alum-
neprofil på et af de sociale medier.  
Derimod anbefaler vi, at alumneredaktionsgruppen tilbyder relevant alumne-indhold til AUs 
SoMe-redaktion, og den tværfakultære gruppe tilsvarende så vidt muligt tilbyder alumne-ind-
hold fra nyhedsbrevene til lokale alumneforeninger med aktivitet på sociale medier.  
 
  

6.0 Kommunikation 
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ALUMNESTRATEGI SYSTEMUNDERSTØTTELSE OG 
SAMTYKKE 

 

 
 
Systemunderstøttelse og det rigtige samtykke er en absolut nøgleforudsætning for at kunne 
realisere alumnestrategien.  
Hele medlemsnetværket baserer sig på AU CRM som den centrale database, hvor også inter-
aktioner med alumner registreres – nyhedsbreve, eventdeltagelse mv. Sammen med CRM er 
koblet et nyhedsbrevsmodul og eventsystemet Conference Manager.  
Strategien i relation til det systemmæssige setup hænger derfor uløseligt sammen med såvel 
det igangværende ”CRM til Eksterne Relationer” (AU IT projekt 829)  som med den igangvæ-
rende implementering af Conference Manager på tværs af AU. 
 
I dag har nogle af fakulteterne deres egen samtykkeproces opbygget omkring fakultetets til-
bud til alumner. Dette komplicerer tværgående aktiviteter, og med en ny alumnestrategi vil det 
ikke længere være hensigtsmæssigt.   
 
Arbejdsgruppen anbefaler derfor at gå fra en fakultær tilgang til indhentning af samtykke over 
til et fælles samtykke med fakultær fleksibilitet, som giver alumner mulighed for at involvere sig 
på tværs af universitetet afhængig af deres nuværende interesse, faglighed og behov.  
Dette vil kræve, at der 1) udarbejdes en ny struktur for samtykke, hvor alumner ved tilmelding 
afgiver ét samtykke til såvel medlemskab som behandling af personoplysning (herunder at 
modtage e-mails) og 2) en række system- og datamæssige ændringer i forhold til at kunne 
segmentere og involvere med størst mulig relevans og impact.  
 
Samlet set vurderer vi, at det enstrengede netværk fremadrettet vil understøtte AUs strategi 
bedst, men det er omfattende at foretage disse ændringer i en kompleks organisation. Derfor 
vil der være behov for ressourcer til denne proces.   
 
  

7.0 Systemunderstøttelse og Samtykke 
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ALUMNESTRATEGI OPSUMMERING 

 
Samlet overblik over den organisatoriske struktur for placering af opgaver/aktiviteter mellem 
det fælles, fakultære og fagnære. 
 

Organisering af opgaver Opgaver 

Lokalt/institut/afdeling • Formidling af faglige nyheder  

• Alumnearrangementer  

• Lokale rekrutteringstiltag  

• Inddragelse af alumner i fx aftagerpaneler eller som gæstefo-

relæsere 

• Evt. særlige indsatser f.eks. lokalt mentorprogram 

 

Fakultet • Koordinering og inddragelse af alumner i f.eks. karrieretilbud 

• Fakultetets egne rekrutteringsindsatser 

• Individuel strategisk retning samt ressourcer 

• Alumnearrangementer 

• Særlige indsatser f.eks. Aarhus BSS Sommerfest, alumnedag 

Nat/Tech, mentorprogram 

• Koordinering og vejledning af lokalt/institut/afdelings- alumne-

tiltag 

• Fakultetsspecifik kommunikation (hvis nogen) 

 

AU centralt • Generelt nyhedsbrev 2-4 gange årligt  

• Udvikling og vedligehold af ny alumner.au.dk 

• Generelle alumnerekrutteringstiltag 

• Håndtering af henvendelser fra alumner 

• Udvikling af ny samtykkestruktur – strømlining af GDPR-compli-

ance 

• Netværksadministration – til- og framelding samt opdateringer 

• Systemunderstøttelse til håndtering af medlemsdata og sam-

tykke (CRM) 

• En åben palette af medlemstilbud – udvikling og drift 

• Ansvarlig for tværgående alumne-bånd og årshjul 

• Viden om og analyser af alumner og andre medlemsgrupper 

• Evt. tiltag ift. særlige målgrupper  

• Evt. tiltag ift. særlige indsatser 

 

   

8.0 Opsummering 
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ALUMNESTRATEGI OPSAMLING PÅ INDSATSER 

 

 
 
En evaluering af de forskellige tværgående indsatsområder fra den centrale enhed samt de 
respektive fakulteter bør forelægges årligt. Det tværgående alumnebånd fastlægger KPI’er, 
som kan måles fra år til år for at følge udviklingen Derudover kan der eventuelt fastlægges 
KPI’er for afgrænsede projekter det pågældende år. KPI’er skal rumme tværgående indsatser 
med respekt for fakulteternes forskelligartede fundament og ressourcer afsat til alumnearbej-
det. 
 
KPI’er skal præciseres for følgende områder: 
 

• Rekruttering af alumner som medlemmer til alumnenetværket 
• Engagement af alumner som er medlem af alumnenetværket. Herunder udfoldes en-

gagement som måling af nyhedsbreve, igangværende tilbud, oplæg og/eller events,  
• Udvikling af projekter rettet mod særlige målgrupper eller projekter rettet mod sær-

lige strategiske områder. 
   

9.0 Opsamling på indsatser 
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ALUMNESTRATEGI FINANSIERING/BUDGET 

 
I forbindelse med denne strategis beslutning, igangsættelse af de foreslåede aktiviteter samt 
etablering af en stabil organisering med fælles operationelle mål, præciseret ansvarsdeling, 
klare funktionsbeskrivelser og interne kommunikationskanaler vil der være behov for allokering 
af dedikerede ressourcer i særligt den centrale enhed. 
 
På fakulteterne Arts, Aarhus BSS, Nat og Tech er der allerede medarbejdere, som enten har 
dedikeret hele eller dele af deres tid til alumnearbejde.  Der vil her kun skulle ske mindre juste-
ringer afhængigt af den fakultetsbestemte strategi. På HE er der pt. ikke afsat ressourcer til 
dette arbejde, så der vil være behov for en mindre justering afhængig af fakultetets ambitions-
niveau.  
 
Fælles for fakulteterne er, at den øgede fælles indsats vil lette noget af arbejdet på fakulte-
terne og sikre en fælles service til alle alumner. 

  

10.0 Finansiering/budget 
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ALUMNESTRATEGI BILAG 

 

11.1/ Bilag 1 – Overblik over værdi af alumnerelation for hhv AU og alumner 
 

Værdi for AU Værdi for alumner 
Branding 
Alumner kan virke som ambassadører for AU 
og fortalere for deres respektive uddannelser. 
 
Rekruttering 
Alumner kan fungere som netværk til at re-
kruttere studerende, både nationale og inter-
nationale samt i forhold til specifikke fag. 
 
Karriere 
Alumners erfaringer udgør en kilde til indsigt i 
forskellige karriereveje samtidig med at de er 
aftagere af vores studerende. 
 
Mentorer 
Alumner viser stort engagement som mento-
rer for studerende og hjælper nuværende 
studerende med professionel og personlig 
udvikling. 
 
Ambassadører 
Alumner kan bidrage som ambassadører for 
deres virksomhed, kommune, region og land. 
 
Efteruddannelse 
Alumner kan efteruddanne sig gennem ef-
ter- og videreuddannelser samt kurser på AU. 
 
Erhvervsrelationer og udvikling af undervis-
ningstilbud 
Alumner kan bidrage i dimittendundersøgel-
ser, aftagerpaneler, markedsundersøgelser, 
gæsteforelæsninger, oplæg ved arrange-
menter, som censorer, ved at tilbyde praktik-
pladser/studiejobs i deres virksomheder/or-
ganisationer mv. 
 
Forskning 
Alumner og deres virksomhed kan indgå i 
forskningssamarbejde. 
 
Data 
Viden om alumners jobforhold og engage-
ment med AU har betydning i forhold til både 
danske og internationale akkrediteringer. 

Viden 
Alumner får faglig viden og forskningsnyt 
gennem nyhedsbreve, webnyheder og 
andre digitale platforme. 
 
Netværk 
Alumner får mulighed for at pleje deres 
professionelle netværk gennem blandt 
andet arrangementer og digitale plat-
forme. 
 
Professionel og personlig udvikling 
Gennem arrangementer, mentorordnin-
ger, ambassadørprogrammer, karriere-
rådgivning, oplæg og efteruddannelse 
udvikler alumner sig både professionelt 
og personligt. 
 
Bevar kontakten 
Alumner ønsker at holde kontakten til AU 
og studiekammerater samt at vise deres 
stolthed over tilknytning til AU. 
 
Tilbud 
Rabatter, tilbud og eksklusiv adgang til vi-
den og arrangementer. 
 
Bidrag til AU 
Alumner har mulighed for at give tilbage 
ved at bidrage som ambassadører, i afta-
gerpaneler, undersøgelser, inspirere gen-
nem oplæg, potentielle donationer mv. 
 
Rekruttering af studerende og dimitten-
der 
Alumner har ved en tæt relation til AU 
nem adgang til at samarbejde med stu-
derende og senere rekruttere disse som 
medarbejdere. 

 

11.0 Bilag 
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ALUMNESTRATEGI BILAG 

 
 
 
11.2/ Bilag 1 – Kommissorium for det tværgående bånd for alumneindsats 
 
1. Formål 
Det tværgående bånd for AUs alumneindsats har på baggrund af strategien for AUs alumne-
arbejde til formål at koordinere indsatsen omkring rekruttering, fastholdelse og udvikling af AUs 
alumneindsats både lokalt og fælles. 
 
2. Baggrund 
På Erhvervsudvalgsmøde d. 25. marts 2020 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en ar-
bejdsgruppe med det formål at udarbejde forslag til en strategi for alumnearbejdet på tværs 
af Aarhus Universitets fakulteter. Denne arbejdsgruppes forslag blev vedtaget på møde i Er-
hvervsudvalget d. 5. august 2020. På baggrund af denne beslutning etableres et tværgående 
bånd for AUs alumneindsats, hvis formål er beskrevet i forrige afsnit. 
 
3. Opgaver 
Det tværgående bånd har til opgave at koordinere løsninger på de indsatser og udeståender, 
som er indstillet og besluttet i forhold til AUs alumnestrategi. Nogle af disse opgaver er: 

• Årshjul for alumneaktiviteter på både lokalt og fælles niveau. 

• Det fælles nyhedsbrev til alumner 

• Rekrutteringsaktiviteter ift dimittender 

• Yderligere afgrænsning af målgruppen for alumnenetværket 

• Fælles tilbud til alumner 

• Udvikling af tilbud til særlige målgrupper 

• Faglig sparring 

• Koordinere og indstille til EU omkring udeståender i alumnestrategien 
 
4. Sammensætning af medlemmer 
Arbejdsgruppens medlemmer sammensættes således: 
- Repræsentant, Alumnemedarbejder BSS 
- Repræsentant, Alumnemedarbejder ARTS 
- Repræsentant, Alumnemedarbejder NAT 
- Repræsentant, Alumnemedarbejder TECH 
- Repræsentant, Alumnemedarbejder HEALTH 
- Repræsentant(er), Erhvervsstaben, EogI. EogI har formandsskab og sekretariatsbetjening. 
 
5. Mødekadence 
Arbejdsgruppen mødes minimum 4 gange årligt. Møderne koordineres i forhold til det årshjul, 
der udarbejdes.  
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