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Møde den 16. september, 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), Lars Kiel Bertelsen (AR) 
 
Afbud: Niels Overgaard Lehmann (AR)  
 
Sekretariatsunderstøttelse: Pernille Grøne (Universitetsledelsens Stab) 
 
Gæster: Punkt 3: Maria Juhler Maibom, punkt 5: Frederik Langkjær 
 
Observatør: Anne Mette Mørcke 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

Dagsorden og referat blev godkendt.  
 

2. Status på studenterrekruttering 2020-2021 samt forslag til proces 

frem mod 2022 (BE, kl. 13.05, 15 min) 

 

Følgende blev drøftet: 

 

Udvalget tog rekrutteringsaktiviteterne 2020-2021 til efterretning. Det blev drøf-

tet hvorvidt der skal anvendes outdoor medier i 2022.  

 

Ligeledes blev forslaget til proces frem mod 2022 drøftet.  

 

Beslutning:  

 

- Forsætte dialogen med de andre universiteter om begrænsning af brug af out-

door medier.  

- Begrænse brugen af outdoor medier til uddannelser med rekrutteringsudfo-

ringer.  

- Udarbejde et resumé til intern formidling, hvori der redegøres for de mange 

rekrutteringsindsatser på diverse platforme.  

 

Næste skridt:  

 

Kristian Thorn viderebringer drøftelserne til AU Uddannelse.   
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3. EDU-IT (BE, kl. 13.20, 45 min) 

 

Følgende blev drøftet: 

 

Udvalget drøftede midtvejsopsamlingen på EDU-IT-satsningen, og var enige om, 

at AU er kommet godt i mål med den foreløbige indsats samt at der er en velfun-

gerende organisering på nuværende tidspunkt. Det blev drøftet, hvordan univer-

sitetsledelsen og senere bestyrelsen skal orienteres om midtvejsopsamlingen.  

 

Udvalget drøftede anden del af EDU-IT-satsningen, EDU-IT 2.0, og gav i den for-

bindelse input til den videre proces i 2022 herunder formålet med EDU-IT 2.0. 

 

Udvalget drøftede i forlængelse af midtvejsopsamlingen, hvordan puljemidlerne 

for 2021 kunne re-orienteres jf. bilag 1.  

 

Beslutning:  

 

Uddannelsesudvalget godkendte midtvejsopsamlingen på EDU-IT-satsningen og 

besluttede at afrapportere til universitetsledelsen og bestyrelsen via den strategi-

ske rammekontrakt. Derudover blev det besluttet at udarbejde et kort resumé af 

rapportens hovedpunkter til rapportering på fakulteterne.  

 

EDU IT 2.0 er en del af handleplan 2022 og opstartes i foråret i 2022.  

 

Puljemidlerne for 2021 øremærkes til EDU-IT projekter på fakulteterne. Såfremt 

CED inddrages, skal de inviteres med i projekterne tidligt i processen. Projekterne 

skal være inden for EDU-IT satsningens formål, men der er ingen binding på, at 

det skal have relation til anvendelsen af Brightspace. Desuden skal der være fokus 

på at sikre videndeling fakulteterne imellem.  

 

Det blev besluttet at lave en opsamling og videndeling i Uddannelsesudvalget i 

marts 2022. 

 

Næste skridt:  

 

Tekstnære kommentarer og rettelser til rapporten sendes til Pernille Grøne som 

formidler videre.  

 

Der udarbejdes et resumé af rapportens hovedpunkter til brug for fakulteterne.  
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4. Status på anvendelse af ekstra midler til kompenserende tiltag for af-

gangselever på praksisbaserede uddannelser (BE, kl. 14.05, 15 min.) 

 

Følgende blev drøftet: 

 

Der blev givet en kort status for hvordan midlerne er blevet anvendt fra de enkelte 

fakulteter, hvor tendensen generelt er, at det er vanskeligt at få brugt midlerne. 

Der var ikke basis for at flytte uforbrugte midler fakulteterne i mellem.  

 

Beslutning:  

 

Udvalget besluttede, at der senest ved efterårsferien skal foreligge en status på 

hvor mange uforbrugte midler der er tilbage.  

 

Næste skridt:  

 

Frederik Langkjær forsætter dialogen med prodekanerne om midlerne.   

 

Faste punkter (BE, 14.20, 40 min) 

   

 

5. Kvalitetspolitik og institutionsakkreditering   

 

Følgende blev drøftet: 

 

Udvalget drøftede det reviderede udkast til kvalitetspolitik og kom med forslag til 

rettelser.  

 

På kvartalsmødet d. 23. september er fokus på institutionsakkreditering og krite-

rium III. SDU holder oplæg ved studiechef Annette Lund.   

 

Beslutning:  

 

Udvalget godkendte det reviderede udkast til kvalitetspolitik og tog den revide-

rede procesplan for kommenteringsprocessen til efterretning.  

 

Næste skridt:  

 

Frederik Langkjær indarbejder de sidste justeringer i kvalitetspolitikken.  

 

Kvalitetspolitikken sendes til kommentering hos fakulteterne d. 17/9 via. prode-

kanerne. Pernille Grøne er ansvarlig for processen.  
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6. Kommende møder  

 

Berit Eika gennemgik punkterne til de kommende møder i Uddannelsesudvalget. 

 

Punkt om study@au skal på et UU-møde i november. Finn Borchsenius sender 

sagsfremstilling til Pernille Grøne.  
 

7. Meddelelser  

7.1 LGU referat 

 

8. Eventuelt  

Pernille Grøne orienterede om specialekonkurrencen om rigsfællesskabet. AU har 

modtaget 5 specialer og alle sammen er fra ARTS. Det indstilles at bedømmelses-

panelet skal bestå af Anne Marie Pahuus og Per Andersen.  

 

Kristine Kilså orienterede om at hun indgår i en arbejdsgruppe med gymnasierne 

vedr. teknologi og teknologisk dannelse i stx/hf og hvordan det kan implemente-

res, samt sammenhæng med teknologiforståelse i grundskolen.  

 

Morten Rask orienterede om, at BSS har anmodet Styrelsen for Forskning og Ud-

dannelse om skift af uddannelsessprog (fra engelsk til dansk) i uddannelsen i Glo-

bal Management and Manufacturing. Der er anmodet om at bibeholde den engel-

ske titel.   

 

  


