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Møde den Møde Klokkeslæt Sted 
1. marts 2022 Uddannelsesudvalgsmøde 12.00-14.00 Zoom 

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

els Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS) Anna 
Bak Maigaard (AU Uddannelse), Anne Mette Mørcke (observatør, CED), Ulrik 
Nørgaard Rønsbo (referent, Universitetsledelsens Stab). 

Gæster Punkt 3: Maria Juhler Maibom; Punkt 6: Peter Stounbjerg og Frederik Langk-
jær og  

 
Nr. Dagsordenspunkt 
 1 Godkendelse af dagsorden og referat  
 Dagsordenen blev godkendt. Udvalget ønskede referatet præciseret og godkender dette på 

næste møde, d. 11. marts.  
 Til drøftelse 
2 Inspirationseftermiddag om diversitet d. 22. april 
 Udvalget bakkede op om inspirationseftermiddagen og de prioriterede emner: køn og social 

mobilitet.  Til sidstnævnte fremdrog Finn Borchsenius de gode erfaringer fra diplomingeniør-
uddannelsen. Udvalget gav input til programmet omkring målgruppens størrelse og sammen-
sætning og foreslog at tydeliggøre den samfundsmæssige og studiemæssige betydning af di-
versitet  Kristine Kilså færdiggør programmet. 

3 Handleplan 2023 
 I grupper og i plenum drøftede og kvalificerede udvalget aktivitetsforslagene til handleplanen. 

Der var enighed om at udvalget i sit indspil til den fælles AU-strategi prioriterer tre højst fire 
aktiviteter og at disse skal tage hensyn til dels fagmiljøernes og dels udvalgets og CEDs ’bånd-
bredde’. Udvalget vil ligeledes i sit indspil til den fælles AU-strategi foreslå, at udvalget får en 
koordinerende rolle for så vidt angår de uddannelsesmæssige aktiviteter. På baggrund af 
ovenstående kriterier og gruppernes input udarbejder Berit Eika, Ulrik Nørgaard Rønsbo og 
Maria Juhler Maibom et forslag til et mindre antal aktiviteter til den fælles AU-strategi, som 
fremlægges til beslutning på udvalgsmødet d. 11. marts.  

4 Sproglige tillægskompetencer på ikke-sproglige uddannelser 
 Udvalget bakkede op om at udbyde et opkvalificeringsfag bredt og ved første udbud i efteråret 

2022 at fokusere på tysk. Udvalget drøftede fordele og ulemper ved at forudsætte grundskole- 
eller gymnasieniveau. På baggrund af at et opkvalificeringskursus vil have størst direkte er-
hvervsmæssig relevans, hvis det forudsætter gymnasialt niveau, men at en sådan forudsæt-
ning omvendt vil ekskludere en meget stor andel af de studerende, foreslog udvalget at for-
søge to udbud med forskelligt forudsat niveau.  

 Til beslutning 
5 Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris 2022 
 På baggrund af udvalgsmedlemmernes forudgående prioriteringer indstillede udvalget en 

kvinde og en mand, blandt hvem Universitetsledelsen udvælger prismodtageren. Ulrik Nør-
gaard Rønsbo sørger for, at indstillingerne udarbejdes og tilgår UL til endelig beslutning. 

6 Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 
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 Prodekanerne fremlagde fakulteternes arbejde med undervisningsmiljøvurderingen (UMV), 
herunder UMV-handleplanerne som der uddannelsesnært følges op på ved årets statusmøder. 
Sammen med Studenterrådets formand Peter Stounbjerg så udvalget herefter på tværs og 
konkluderede, at UMV har sat spot på kendte problematikker som stress, ensomhed, feed-
back, omgangstone og performancekultur. Udvalget fandt, at der lokalt tages godt hånd om de 
udfordringer, UMV har vist. For eksempel arbejdes der flere steder med at styrke de studeren-
des fællesskab omkring det faglige og sociale studiemiljø, herunder at forbedre omgangsto-
nen. Udvalget vil se på behovet for videndeling og eventuelle tværgående tiltag men konklude-
rede, at der ikke er behov for en selvstændig UMV-handleplan universitetsbredt. 

 Faste punkter  
7 Kommende møder 
 Udvalget tiltrådte udkastene til dagsordener for møderne den 11. marts og 6. april 2022. 

 
 Til skriftlig meddelelse  
8 Orientering om kommunikationsplan vedr. kvote 2 
  
9 Anskaffelse af nyt studieadministrativt system (SIS) 
  
10 Eventuelt 
 Anna Bak Maigaard orienterede om Rusland-Ukraine-situationen. Universitetet har opfordret 

AU-studerende i Rusland til at rejse hjem og vil sammensætte et alternativt undervisnings-
program for disse studerende i foråret 2022.  

 


