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Beslutningsreferat – uddannelsesudvalgsmøde 
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Nordre Ringgade 1 

8000 Aarhus C 

Tlf .:  87150100 

 

 

 

 
 AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 

Møde Klokkeslæt Sted 

Tirsdag den 28. 

september 2021 

13.00-15.00 Frandsensalen 

 

Faste deltagere Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (Tech), Ni-

els Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS), Lars 

Kiel Bertelsen (stedfortræder, AR), Kristian Thorn (AU Uddannelse) 
 

Afbud Niels Overgaard Lehmann 

Observatør Anne Mette Mørcke 

Gæster Punkt 3: Frederik Langkjær, punkt 4 og 5: Maria Juhler Maibom 

Referent Pernille Grøne, Universitetsledelsens Stab 

 

 

 
 Nr. Dagsordenspunkt 
  1 Godkendelse af dagsorden og referat  
Konklusion  Dagsorden og referat blev godkendt.  

 
  Til beslutning 
 2 Finansiering og status på European First Year Experience 

konference 2021  
Konklusion  Udvalget tog orienteringen om afholdelse af European First Year Expe-

rience konferencen til efterretning. 

 

Finn Borchsenius kvitterede for CED’s indsats ifm. konferencen.   

 

Udvalget besluttede, at:  

- Udløse underskudsgarantien på 100.000 kr.  

- Via USM bevilge 54.989,50 kr. excl. moms til dækning af det 

resterende beløb.  

 

Pernille Grøne effektuerer udløsningen af underskudsgarantien og sæt-

ter bevillingen fra USM i proces.  

 
  Til drøftelse 
 3 Institutionsakkreditering: grænseværdi for beskæftigelsesin-

dikator  
Konklusion  Frederik Langkjær præsenterede to scenarier til alternative sæt af 

grænseværdier:  

 

1) Fastholde landsgennemsnit for alle videregående uddannelser 

2) Uddannelsestypens landsgennemsnit blandt universitetsud-

dannelser  
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I udarbejdelsen af scenarierne er det fortsat den ledighedsbaserede di-

mensionering, der er afsættet for den grønne indikator mhp. at fast-

holde sammenhængen til dimensioneringslogikken, hvorfor drøftel-

serne var centreret omkring grænserne for hhv. gule og røde indikato-

rer og spørgsmålet om sammenligningsgrundlag ift. uddannelsestyper.  

 

Udvalget drøftede de fremlagte forslag vedr. justering i grænseværdier 

for beskæftigelsesindikatoren, og der blev fra hvert fakultet fremlagt 

forskellige perspektiver ift. til begge scenarier.  

 

Udvalget besluttede at bakke op om scenarie 1 som værende den gang-

bare model, hvor grænseværdien for den grønne indikator fortsat er 

knyttet til landsgennemsnittet, mens spændet for den gule indikator 

udvides til 7,5 procentpoint med henblik på både at tilgodese motiva-

tion i arbejdet med bedre beskæftigelse og sikre en fortsat kobling til 

dimensioneringslogikken. 

 

Endvidere blev det efterspurgt, om de supplerende data i datapakkerne 

kan inkludere en oversigt over ledigheden på de individuelle årgange 

bag gennemsnitsberegningen. 

 

Frederik Langkjær noterede opbakningen om at arbejde med scenarie 1 

og AU Uddannelse udarbejder en endelig indstilling til godkendelse på 

baggrund heraf. 

 

Den generelle drøftelse af definitionen af røde, gule og grønne indika-

torer tages som et selvstændigt drøftelsespunkt på udvalgets møde d. 

26. oktober.   

 

 4 Opsamling på strategidagen vedr. efter- og videreuddannelse 

i handleplan 2022  
Konklusion  Udvalget drøftede den endelige formulering vedr. EVU til handleplan 

2022.  

 

Hvert fakultet tilkendegav hvordan/om de kan byde ind på handlepla-

nens delmål om fremtidens efter- og videreuddannelser:  

 

- Arts og Health tilkendegav, at der er sandsynlighed for at de 

kan byde ind på punktet i handleplan 2022. Begge fakulteter 

søger puljemidler til forsøgs- og udviklingsaktiviteter, som er 

afsat i forlængelse af trepartsaftalen om styrket efter- og videre-

uddannelse. Såfremt der ikke opnås tilskud fra UFM, bakkede 

udvalget op om at medfinansiere aktiviteterne via USM-mid-

lerne. Tech kan potentielt byde ind med blended/on- learning 

format i master i bæredygtigt byggeri. 
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- Fakulteterne vil desuden forsætte med at udvikle på deres ef-

terspørgselsdrevne EVU-tilbud i dialog med deres fakulteter og 

aftagere. Det forventes derfor, at nye efterspørgselsdrevne 

EVU- aktiviteter kan indgå i handleplanen for 2023.  

 

Udvalget besluttede på den baggrund: 

-  At justere teksten i handleplan 2022 til:  

 

”Afprøve blendede/online formater til afvikling af efter- og videreud-

dannelsestilbud” 

 

Maria Juhler Maibom indarbejder den reviderede tekst i handleplanen 

for 2022.  

 
 5 Status og undersøgelse af de studerendes arbejdsmarkedstil-

knytning 
Konklusion  Udvalget tog datasamarbejdet med Aarhus Kommune til efterretning 

og drøftede oplægget til ekstern undersøgelse af virksomheders incita-

menter for at engagere sig i studenterrelaterede projekter.  

 

Udvalget foreslog, at:  

 

- der i undersøgelsen også bør være fokus på at afdække udfor-

dringen med de internationale studerende ift. fastholdelse og 

beskæftigelse.  

- Det ville være godt, hvis kvaliteten af de projektorienterede for-

løb og praktik skal belyses i undersøgelsen fra et virksomheds-

perspektiv  

- undersøgelsen med fordel også belyser, om der findes alterna-

tive instrumenter eller interaktionsformer, der kan medvirke til 

at få flere studerende til at indgå i projektsamarbejder og speci-

aler.  

- Der er opmærksomhed på også at belyse specialesamarbejde 

 

Udvalget godkendte oplægget til ekstern undersøgelse med de frem-

lagte bemærkninger og bevilligede 250.000 kr. af USM-midlerne til 

undersøgelsen.  

 

Udvalget noterede sig, at datoen for næste møde med Aarhus Kom-

mune er d. 2. november kl. 14.00-16.00. Mødet afholdes online.   

 

Maria Juhler Maibom sender invitation og mail til prodekanerne med 

information vedr. indmeldelse af mellemmer til referencegruppen. Per-

nille Grøne sætter bevillingen fra USM i proces.  
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  Kommende dagsordener 
 6 Udkast til dagsordener til de kommende uddannelsesud-

valgsmøder 
Konklusion  Udvalget tiltrådte dagsordenudkast for Uddannelsesudvalgsmøderne 

den 14. oktober samt den 26. oktober. 

 

VIP/DVIP-punktet på mødet den 14. oktober udskydes til mødet d. 26. 

oktober.  

 

Study@AU skal på dagsordenen på mødet den 14. oktober. Pernille 

Grøne tjekker op på dagsordenen og tager dialogen om sagsfremstilling 

med Finn Borchsenius.  

 

 7 Meddelelser  

 

Konklusion   - 

 8 Eventuelt  
Konklusion  Lise Wogensen Bach:  

- Efterspurgte hvordan midlerne til kompenserende tiltag kan 

anvendes inden for den tildelte ramme.  

- Orienterede udvalget om et seminar den 25-26. oktober om ud-

dannelseskvalitet: Seminar om uddannelseskvalitet 

Berit Eika:  

- Styregruppen for Brightspace er nu lukket.  

 

https://tilmeld.events/uddannelseskvalitet2020/seminar.html

