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Møde den 27. november 2018, kl. 13:00 – 15:00 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (HE), 

Niels Overgaard Lehmann (AR) og Per Andersen (BSS) 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm og Bente Lynge Hannestad 

Øvrige: Kristian Thorn og Kirsten Brusgård 

 

Gæster: Michael S. Dahl, Institut for Virksomhedsledelse (pkt. 2.) 

 

Afbud: Kristian Thorn 
 

Dagsorden 

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

 

2. Entreprenørskab i undervisning (BE, kl. 13.05, 30 min.) 

To af elementerne i erhvervssatsningen er iværksætteri og entreprenørskabsun-

dervisning. Professor Michael S. Dahl fra Aarhus BSS er formand for den 

gruppe, der arbejder med iværksætterisatsningen, mens Udvalget for Uddan-

nelse har fået ansvaret for kortlægning og udarbejdelse af anbefalinger i rela-

tion til entreprenørskabsundervisningen. På mødet vil Michael Dahl give et op-

læg vedr. arbejdet med iværksætterisatsningen. På baggrund heraf drøfter ud-

valget, hvordan kortlægning og udarbejdelse af anbefalinger i relation til entre-

prenørskabsundervisningen kan gribes an. 

 
 

3. Den strategiske rammekontrakt (BE, kl. 13.35, 30 min.) 

I forlængelse af statusmøder vedrørende registrering af specialer i samarbejde 

med virksomheder og projektorienterede forløb drøfter udvalget definition af pro-

jektorienterede forløb. Derudover skal udvalget godkende målemetode for under-

visningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre anvendelse af læringstekno-

logi. 

 

4. Aftagerpaneler (BE, kl. 14.05, 20 min.) 

Status på og strategisk drøftelse af arbejdet med aftagerpanelerne i relation til ek-

sisterende og fremtidig sammensætning ift.  
- AUs erhvervssatsning 
- AUs gymnasiestrategi 
- Det fremtidige arbejdsmarked kandidaterne træder ud på 
- Kønsmæssig sammensætning af panelerne 

 

5. Udvalget for Uddannelse: Budget 2019 (BE, kl. 14.25, 15 min.) 

Initial drøftelse af budgettet for 2019 og eventuelle strategiske indsatsområder i 

det kommende år. 
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6. Kursus i den svære samtale (BE, kl. 14.40, 5 min.) 

Udvalget bedes beslutte, hvorvidt der kan bevilget midler til afholdelse af kursus i 

Den svære samtale med studerende og ansatte (anbefaling fra #metoo-arbejds-

gruppen). 

 

7. Opfølgning på UUU, Fleksible uddannelser og dimensionering af en-

gelsksprogede uddannelser (BE, kl. 14.45, 5 min.) 

Orientering ved Berit Eika 

 

8. Kommende møder (BE, kl. 14.50, 5 min.) 

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

9. Meddelelser (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

 

10. Eventuelt 


