
 
 

 
 
Aarhus Universitet 
Nordre Ringgade 1 
8000 Århus C 

Tlf .: 8715 0000 
Fax: 8715 0201 
E-mail:  au@au.dk 
www.au.dk 

 

Maria Juhler Maibom 
 
Universitetsledelsens Stab 

15. juni 2021 
 
Side 1/4 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

Møde den 15. juni, 2021, kl. 13.00 – 15.00 
  
Lokale: Frandsensalen 
 
Møde i Uddannelsesudvalget 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (Tech), 
Niels Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS) 
Kristian Thorn (AU Uddannelse) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Maria Juhler Maibom (Universitetsledelsens Stab) 
 
Gæster: Punkt 2: Mia Falk; Punkt 3: Frederik Langkjær; Punkt 4: Hanne Kargaard Thomsen 
og Marianne Kjær 
                   
                
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

REFERAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 13.00, 5 min.)  

Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Midtvejsopsamling på EDU IT (BE, kl. 13.00, 45 min) 
Mia præsenterede de foreløbige resultater af vidensopsamlingen vedr. EDU-IT 
satsningen med henblik på kommentering og fælles drøftelse i udvalget.  

 
 Følgende blev drøftet: 

Uddannelsesudvalget kvitterede for resultaterne og hæftede sig ved følgende 
• At vi har opnået en stor del af målene allerede halvejs i indsatsperioden. 
• At det at få anerkendt og meriteret undervisning fortsat er meget aktuelt og ar-

bejdet i arbejdsgruppen for meritering af undervisning bliver centralt. 
• At det er vigtigt, at der er allokeret tid og/eller lønkroner/frikøb til at udvikle 

og gentænke undervisningen. 
• At vi i dag står på en anden platform efter Corona-situationen, som vi skal 

bruge som afsæt for den sidste periode af satsningen.  
• At projektet har været modstandsnedbrydende og bidraget til, at der ikke læn-

gere er samme teknologiskepsis i fagmiljøerne. 
• EDU-IT satsningen har været en vigtig katalysator for samarbejde på tværs af 

fakulteterne ift. udvikling af undervisningen. 
 
Derudover havde udvalget ønsker til rapporten og den kommende proces, som 
Mia Falk tog med tilbage.  
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Næste skridt: 
• Udvalget modtager den endelig rapport efter sommerferien sammen med et 

endeligt forslag til proces for justering af EDU-IT indsatsen 
• I efteråret involveres en bredere kreds på universitetet ift. at kvalificere EDU-

IT indsatsens andel halvdel. 
 
3. Beslutning om deltagelse i undersøgelserne E21 (BE, kl. 13.45, 10 min) 

Frederik Langkjær fremlagde, hvordan deltagelse i undersøgelserne i E21 planlæg-
ges gennemført og bad derefter udvalget beslutte, hvilke spørgsmål der skal indgå 
i undersøgelserne i E21. 
 
Følgende blev besluttet: 
Udvalget var enige om at tiltræde indstillingen om at deltage i den obligatoriske 
del af Studenter- og Dimittendundersøgelsen i 2021 uden yderlige tilvalg og tilkøb 
af spørgsmål.  

 
Næste skridt: 
• Frederik Langkjær søger for at AU bliver tilmeldt undersøgelserne senest den 

31. august 2021. 
 

4. Gennemgang af muligheder ift. beskæftigelsesdata (KT, kl. 13.55, 25 min) 
Kristian Thorn motiverede punktet, og orienterede i den forbindelse om, at der er 
kommet bedre og mere opdateret data på beskæftigelsesdata. Derefter fik uddan-
nelsesudvalget en præsentation af datamulighederne i Power BI ift. beskæftigel-
sesdata. 
 
Marianne Kjær og Hanne Kargaard gennemgik processen frem mod i dag, hvor vi 
på AU systematisk arbejder med beskæftigelsesdata i vores kvalitetssystem. Deref-
ter fik udvalget en gennemgang af mulighederne i Power BI, hvor det særligt blev 
bemærket 
 
• At det nu er muligt at se ledighedsdata med ”kun” 3 måneders forsinkelse. Det 

vil sige, at man d.d. kan se ledighedstal for første kvartal for den årgang, der 
dimitterede i september 2020.  

• At der er blevet bedre mulighed for benchmark, og det er nu muligt på uddan-
nelsesniveau at sammenligne med uddannelserne på de andre universiteter. 

• At det er muligt at se på dimittendundersøgelsen for både 1-2 års og 5-6 års di-
mittenderne, herunder at det er muligt på uddannelsesniveau at lave en pdf 
med alle svar for den enkelte uddannelse. Disse rapporter kan fx bringes ind i 
uddannelsesfora, aftagerpaneler o. lign. 

 
Følgende blev drøftet: 
Udvalgte udtrykte stor ros til arbejdet og produktet herunder særligt at der nu er 
en anden dynamik i data og mulighed for benchmark.  
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Næste skridt: 
• Hvis udvalgsmedlemmerne ønsker en mere udfoldet gennemgang af mu-

lighederne i Power BI kan de kontakte Hanne eller Marianne direkte. 
  
5. AU Strategi 2025 – Handleplan 2022: Diversitet (KK, kl. 14.20, 30 min.) 

Kristine Kilså præsenterede med afsæt i AU strategi 2025 sine indledende tanker 
om følgende aktivitet, der indgår i overvejelserne om kommende handleplan for 
2023: ”Definere ambitionsniveau og afdække muligheder for at opnå og fastholde 
bedre diversitet i studenterpopulationen på hovedområdeniveau.” 
 
Følgende blev drøftet: 
Med afsæt i Kristines præsentation havde udvalget en initialdrøftelse af emnet, 
hvor de sammen identificerede en række emner under diversitet, som udvalget 
kunne arbejde videre med. 
 
De udvalgte fokusområder ift. at sikre diversitet på AU kunne være følgende: 
 
1. Køn 
2. Internationale studerende 
3. Social baggrund 
4. Studerende med funktionsnedsættelser 
5. Geografi 

 
Næste skridt: 
• Kristine Kilså vil med udgangspunkt i den indledende drøftelse af emnet ar-

bejde videre med et oplæg til Uddannelsesudvalget, som skal danne afsæt for 
at få defineret ambitionsniveauet og mulighederne for at opnå og fastholde di-
versitet i studenterpopulationen. 

• Oplægget skal på Uddannelsesudvalget på et kommende møde i efteråret. 
 

Faste punkter (BE, 14.50– 15.00, 10 min) 
   
6. Gensidig orientering vedr. Covid-19 

Kristian Thorn orienterede udvalget om, at testfaciliteterne på AU (superviserede 
selvtests) nedlukkes ved udgangen af juni måned, da der ikke længere er krav til at 
opretholde egne testfaciliteter i efteråret.  
 
Maria Juhler Maibom orienterede om, at der arbejdes på at lave en fælles vel-
komst til de studerende ved semesterstart med henblik på at bidrage til at gen-
starte studiemiljøet på AU efter en lang periode med nedlukning af universitetet. I 
den forbindelse foreslog Maria, at der blev nedsat en gruppe med repræsentanter 
fra fakulteterne, der kan koordinere genstarten af studiemiljøet på tværs af AU. 
Det bakkede udvalget op om. 
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Kristine Kilså spurgte til, hvordan man planlægger hytteture i studiestarten 2021. 
Det blev bekræftet, at der på de fleste fakulteter planlægges med en fysisk studie-
start inkl. hytteture.  
 

7. Kommende møder  
Ved gennemgang af dagsorden til de kommende møder bemærkede Berit, at næste 
udvalgsmøde er flyttet til 28. juni og har det formål, at udvalget sammen skaber et 
overblik over, hvad udvalget har forpligtet sig til at løfte i 2021 og 2022 i hhv. den 
strategiske rammekontrakt, uddannelsesberetning og i regi af AU Strategi 2025. 
 
Der var et ønske fra udvalget om, at der på samme møde blev afsat tid til også at 
tale om aftalen om uddannelser i hele landet, såfremt den foreligger på det tids-
punkt. 

 
 
8. Meddelelser  
 
8.1 LGU-referat fra 25. maj 2021. 
8.2 Principper for studievejledningen 
8.3 Nyt fra rekrutteringsenheden 
8.4 Seminar om forskningsbaseret undervisning og uddannelse 20. september 2021 
 
8.5 Digitalt kompetente kandidater 
 
Uddannelsesudvalget var interesseret i at høre om bestyrelsen havde tiltrådt projektet, 
hvilket Berit kunne bekræfte. 

 
9. Eventuelt  
 
- 
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