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Møde den 7. januar 2019, kl. 10:00 – 12:00 
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 (Universitetsledelsens stab) 
Øvrige: Kristian Thorn (AU Uddannelse), Bente Lynge Hannestad (AU Uddannelse) og 
Kirsten Brusgård (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæster: Helle Prætorius og Birgitte Højland (pkt. 2), Gitte Stavad (pkt. 3) 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 10.00,5 min.)  
 

2. Gymnasiestrategi (BE/KB, kl. 10.05, 55 min) 
Med henblik på at understøtte et godt samarbejde med gymnasieskolerne – også i 
fremtiden – udarbejdes en gymnasiestrategi, der har til hensigt at hjælpe Aarhus 
Universitetet i den videre prioritering ift. gymnasieindsatsen. 
Udkast til strategi og handleplaner fremlægges til drøftelse. 
 

3. Orientering om foreløbige resultater fra Uddannelseszoom og Læ-
ringsbarometeret (BE/KB, kl. 11.00, 25 min) 
Dataindsamlingen på Uddannelseszoom og Læringsbarometeret. Udvalget orien-
teres om svarprocenter og foreløbige undersøgelsesresultater. Desuden drøfter ud-
valget beredskab ift. potentielle temaer, der forventes at blive debatteret efterføl-
gende i pressen. 

 
4. Godkendelse af uddannelsesberetning (KB, kl. 11.25, 20 min) 

Godkendelse af uddannelsesberetning 2018 med henblik efterfølgende godken-
delse i Uni-Led 
 

5. Proces for ansøgninger om udbud under erhvervskandidatordningen 
(BE, kl. 11.45, 10 min) 
Erhvervskandidatordningen indebærer, at eksisterende kandidatuddannelser kan 
godkendes til udbud på deltid for studerende i relevant sideløbende beskæftigelse.  
Med den nye aftale om mere fleksible uddannelser er der aftalt en udvidelse til 50 
uddannelser senest med virkning fra 1. juli 2019. Der er aktuelt ansøgningsfrist d. 
15. januar 2019 og 1. september 2019. 
 

6. Kommende møder (BE, kl. 11.55, 5 min.) 
Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 
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7. Meddelelser 
Der er ikke fremsendt nogle meddelelser til orientering til dagens møde 

 
8. Eventuelt 
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