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Møde den 26. april 2018, kl. 14:00 – 16:00 
Lokale: Frandsensalen 
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: Astrid Gad Knudsen, Frederik Langkjær, Marianne Kjær (alle punkt 3)  
 
Afbud:  
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (5 min.)  
Referatet fra mødet den 11. april blev godkendt. 
 
Dagsordenen til dagens møde blev godkendt. 
 

2. Status for strategiske midler (BE, kl. 14.05, 15 min.) 
Berit Eika gennemgik kort oversigten over de projekter og tiltag, der er blevet støt-
tet i 2017 af udvalgets uddannelsesstrategiske midler. Oversigten indeholder en 
afrapportering for hvert projekt, der beskriver formål, resultater, perspektiver, 
forankring og økonomi.  

  
Udvalget tildelte i 2017 uddannelsesstrategiske midler til 19 projekter fordelt på 
fakulteterne (faglige miljøer samt universitetspædagogiske enheder) og AU Ud-
dannelse.  
 
Der var enighed om, at hovedparten af projekterne var af høj kvalitet, og at flere af 
dem kan udvikles med henblik på at indgå i det videre arbejde med satsninger. 
Dette eksempelvis inden for EDU-IT.  
 
Det blev besluttet, dels at de samlede beskrivelser skal gøres tilgængelige på hjem-
mesiden med henblik på vidensdeling på tværs af uddannelser, og dels at der laves 
en nyhed til universitetsledelsens nyhedsbrev, hvor en eller flere af projekterne 
præsenteres. Jeppe Norskov Stokholm følger op herpå. Udvalget orienteres, når 
der er nyt. 
 
Berit Eika orienterede om, at der i 2018 er disponeret 500.000 kr. målrettet EDU-
IT i 2018. Det er allerede nu muligt at søge midler til projekter inden for dette om-
råde. Hertil er det også muligt at at søge strategiske midler til projekter vedr. ned-
bringelse af frafald, der er et strategisk indsatsområde i 2018. Interesserede kan 
kontakte Jeppe Norskov Stokholm (jns@au.dk). 



 
 

  
  

Side 2/6 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
3. Justeret procesplan for nye uddannelser (BE, kl. 14.20, 25 min.) 

Udvalget for Uddannelse drøftede d. 16. januar 2018 proces for ansøgning om nye 
uddannelser. I den forbindelse havde udvalget følgende forslag til justering af pro-
cessen: 

• Tættere kobling mellem universitetsledelsens strategiske drøftelse af nye 
uddannelsesinitiativer og Udvalget for Uddannelses første drøftelse/be-
handling af uddannelsesinitiativerne. 

• Styrkelse af fokus på såvel forskningsdækning som relevans i den strategi-
ske drøftelse. 

• Anden drøftelse i Udvalget for Uddannelse skal placeres tættere på ansøg-
ningsfristen til RUVU og være fokuseret omkring denne ansøgning. 

• Behov for fast-track, f.eks. hvor flere lignende ansøgninger følger hinan-
den eller i forbindelse med at imødekomme ”akutte” behov på arbejdsmar-
kedet. 

 
Uddannelsesstrategisk Sekretariat har på baggrund af udvalgets forslag til justering 
af processen samt efterfølgende drøftelser med fakulteterne udarbejdet en ny skitse 
med tilhørende tidsplan. Frederik Langkjær redegjorde kort for denne: 

 
• I forbindelse med Universitetsledelsens strategiske drøftelse af uddannel-

sesporteføljen samt aktuelle ansøgninger i relation til uddannelsesporteføl-
jen foreslås det, at Universitetsledelsen foretager en strategisk drøftelse to 
gange årligt for at imødekomme to ansøgningsrunder. Først en samlet drøf-
telse af porteføljen og nye uddannelsesinitiativer og dernæst blot af nye ud-
dannelsesinitiativer, som indgår i årets anden ansøgningsrunde. Forårets 
drøftelse er den primære årlige drøftelse, hvor alle planer om nye uddan-
nelser som udgangspunkt skal indgå i beskrivelsen af fakulteternes strate-
giske overvejelser. 

• Udvalget for Uddannelse foretager første drøftelse af nye uddannelsesiniti-
ativer i umiddelbar forlængelse af Universitetsledelsens strategiske drøftel-
ser med udgangspunkt i uddannelsens indhold, eventuelle bemærkninger 
fra Universitetsledelsen samt en plan for afdækning af behov for uddannel-
sen. 

• Fakultetet arbejder videre med fagudvikling, aftagerinddragelse og behovs-
undersøgelse med henblik på at udarbejde en prækvalifikationsansøgning. 

• Udvalget for Uddannelse foretager anden drøftelse af initiativet på bag-
grund af udkast til prækvalifikationsansøgning med fokus på sandsynliggø-
relse af behov for uddannelsen.  

• Universitetsledelsen godkender ansøgning på baggrund af indstilling fra 
Udvalget for Uddannelse. 

• Ansøgning sendes til Styrelsen for Forskning og Uddannelse. 
• Oprettelse til udbud. 

 
Det eksisterende opstartsmøde med Uddannelsesstrategisk Sekretariat omdannes til 
en tidlig gensidig koordinering af tværgående og fakultære procesplaner samt fastsæt-
telse af aftaler og forventningsafstemning om behov for løbende sparring i ansøgnings-
processen mellem sekretariatet og fakultetet. 
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Udvalget drøftede på baggrund af gennemgangen af den ny skitse vedr. processen 
for ansøgning om nye uddannelser. Det blev besluttet, at Uddannelsesstrategisk 
Sekretariat som opfølgning herpå udarbejder en fornyet revideret tidsplan. 
 
Tidsplanen forelægges Udvalget for Uddannelse igen, når det er færdigbearbejdet. 

 
4. Taxameterreformen, status og drøftelse vedrørende kvalitetsmålings-

parameteren (BE/NL, 14.45, 15 min) 
Berit Eika orienterede om, at der med det nye bevillingssystem fremover skal gen-
nemføres kvalitetsmålinger på uddannelsesinstitutionerne. Kvalitetsmålingerne 
får indflydelse på genfastsættelsen af institutionernes grundtilskud, som fremover 
vil ske hvert fjerde år, og første gang bliver med virkning fra 2023. Grundtilskud-
det fastsættes fra 2019 som 25 procent af de senest opgjorte uddannelsestilskud 
for hver institution. 
 
I udviklingen af kvalitetsmålingen er der nedsat en referencegruppe bestående af 
repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne. Prodekan Niels Lehmann er re-
præsenteret i denne. Ud over referencegruppen er der også nedsat en ministeriel 
arbejdsgruppe, der har det overordnede ansvar for etableringen af kvalitetsmålin-
gen, og en ekspertgruppe, der bistår med faglig rådgivning. 

 
Kvalitetsmålingen skal baseres på spørgeskemaundersøgelser blandt studerende 
og nyuddannede. Den første dataindsamling vil finde sted på de videregående ud-
dannelsesinstitutioner i efteråret 2018. Målingen vil – fra 2023 – kunne få betyd-
ning for op til 1,25 procent af uddannelsesbevillingerne i en fireårig periode. 
 
På baggrund af repræsentationen i referencegruppen gav Niels Lehmann en status 
på arbejdet med kvalitetsmålingsparameteren og redegjorde for de beslutninger, 
der aktuelt er truffet. Det drejer sig om følgende:  
 

• Undersøgelsernes karakter 
o Studenterundersøgelse med fokus på læringsudbytte 
o Dimittendundersøgelse med fokus på kompetencematch 
o Af den politisk aftaletekst fremgår, at kvalitetsmålingen også kan 

omfatte en underviserundersøgelse. Denne udelades i første om-
gang 

• LEARN anvendes som udgangspunkt for studenterundersøgelsen 
• Kvalitetsmålingens omfang mhp. genberegning 

o Undersøgelsens gennemføres med en stikprøve på ca. 1500 stude-
rende pr. institution 
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o Der er mulighed for at tilkøbe en populationsbred undersøgelse og 
institutionsspecifikke spørgsmål 

• Kvalitetsmålingen bliver sektorbred 
 
Niels Lehmann orienterede om, at han i forbindelse med arbejdet i referencegrup-
pen har markeret de konsekvenser, valget af en spørgeskemaundersøgelse fokuse-
ret på læringsudbytte og kompetencematch vil få. Hertil har han tillige udfordret 
præmissen om at lave en sektorbred undersøgelse, da prisen er herfor med stor 
sandsynlighed vil være for høj for universitetsuddannelserne i forhold til at få in-
formation, der reelt kan bruges i kvalitetsudviklingen. 
 
På baggrund af Niels Lehmanns orientering drøftede udvalget den videre proces i 
forbindelse med arbejdet med kvalitetsmålingen. Det blev på baggrund heraf be-
sluttet, at punktet tages op igen på det kommende møde i udvalget den 8. maj. 

 
5. Anskaffelse af nyt studieadministrativt system (BE/KT, kl. 15.00, 15 min.) 

 
Kristian Thorn orienterede om, at det studieadministrative system på AU står 
foran udskiftning. Det vil betyde ændringer i processer for både STUD, VIP og 
TAP.  
 
STADS er det fælles studieadministrative system for universiteterne og Kulturmi-
nisteriets uddannelsesinstitutioner. I 2016 blev der på opfordring fra bl.a. AU 
iværksat en evaluering af STADS, og resultatet forelå i foråret 2017. Konklusionen 
var, at STADS er forældet og dyrt at vedligeholde og videreudvikle. Det blev på den 
baggrund besluttet, at der skal anskaffes et nyt, fælles studieadministrative sy-
stem. 
 
Kristian Thorn redegjorde for, at der i vinteren 2018 har der været afholdt en mar-
kedsdialog, hvor af det står klart, at det vil være muligt at anskaffe et teknologisk 
moderne standardsystem, der kan anvendes på alle teknologiplatforme. Det er 
ambitionen, at det nye system skal være kendetegnet ved to elementer: 

1. Den studerende sættes i centrum, frem for de studieadministrative proces-
ser 

2. Der vil en ske en automatisering af sagsbehandling, således at ressour-
cerne frem over anvendes på afvigelser fra standard-flow. 

 
Næste skridt i den nationale proces er ifølge Kristian Thorn udarbejdelse en vision 
og gevinstrealiseringsplan, hvorefter et udbud vil blive forberedt efter godkendelse 
af et samlet programgrundlag i Statens It-projektråd. På AU samarbejder AU Ud-
dannelse og AU IT om at etablere en egentlig programbeskrivelse, hvor vision, 
governance, tidsplaner og business case for AU’s del af processen vil blive indar-
bejdet. 
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Kristian Thorn orienterede om, at målet med det nye system er, at de studerende i 
langt højere grad end i dag kan anvende selvbetjening i stil med det, der kendes fra 
indførslen af netbank. Resultatet forventes således at være en langt bedre bruger-
oplevelse for AU’s studerende, VIP og TAP. 
 
VIP og STUD vil blive involveret i følgegrupper igennem hele processen. Admini-
strationen involveres via en programstyregruppen under ledelse af universitetsdi-
rektøren. Tillige forventes etableret en række arbejdsgrupper, der vil interagere 
med processerne på nationalt niveau. 
 
Udvalget drøftede betydningen af udskiftningen af det studieadministrative sy-
stem. Der var fra udvalget opbakning til den skitserede proces, og at der – på bag-
grund af en bred, inddragende proces – vil ske justeringer i de studieadministra-
tive processer. 
 
Kristian Thorn orienterede om, at UFU orienteres løbende i sagen. 

 
6. Persondataforordningen (KT/BH,15.15, 15 min.) 

Bente Lynge Hannestad orienterede om status for implementering af persondata-
forordningen på uddannelsesområdet. 
 
Organisering  
Arbejdet med persondataforordningen på uddannelsesområdet koordineres af AU 
Uddannelse, der har en repræsentant i såvel den tværgående styregruppe som ar-
bejdsgruppe. Det er internt på uddannelsesområdet forankret i LGU i forhold til 
den strategiske indsats og i SNUK-båndet i forhold til den operationelle indsats, 
hvor SNUK-båndet fungerer som fakulteternes kontaktpersoner.  
 
Bente Lynge Hannestad orienterede om, at der er foretaget en række tiltag på ud-
dannelsesområdet i forhold til klargøring af persondataforordningens ikrafttræ-
delse d. 25. maj 2018. Som eksempler herpå blev der nævnt:  

• Kortlægning af processer, hvor persondata anvendes i AU Uddannelse og i 
fakulteternes studieadministrationer.  

• Tjekliste til medarbejderne over, hvordan persondata håndteres korrekt  
• Flytning af personfølsom data fra almindelige til sikre drev  
• Overblik over databehandleraftaler og opfølgning på manglende aftale-

dækning 
• De studerendes AU-mail er blevet gjort sikker pr. 1. marts 2018, da man 

ikke længere kan videresende til en usikker mailboks. Til gengæld vises de 
3 seneste mails nu på portalen mitstudie.au.dk.  

• Afholdelse af kursus i digital forvaltning i december 2017 med deltagelse 
fra AU Uddannelse og repræsentanter fra hvert fakultet.  

• Gå-hjem møde d. 22. maj om digital forvaltning med lektor Hanne Marie 
Motzfeldt, Aarhus BSS.  
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Bente Lynge Hannestad orienterede desuden kort om universitetsdirektørens au-
ditmøde d. 12. april 2018. 
 

7. Kommende møder (BE, kl. 15.30, 5 min.) 
Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. Berit Eika orienterede 
om, at mødet den 22. maj aflyses. De punkter, der var programsat til det mødet, 
flyttes til møderne den 8. maj og 4. juni. 
Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at mødes annulleres i medlemmernes kalen-
der.  

 
8. Status for projektorienterede forløb og erhvervsspecialer (BE, kl. 15.35, 

15 min.) 
Per Andersen gav en kort status på arbejdet med det projektorienterede forløb og 
erhvervsspecialer. Udvalget ønskede, at punktet tages op til en grundigere behand-
ling på mødet den 4. juni eller 19. juni.    

 
9. Meddelelser og aktiviteter siden sidst (BE, kl. 15.50, 5 min.) 

Berit Eika orienterede om, at bestyrelsen har taget redegørelsen for ressourcefor-
bruget på EDU IT til orientering. 

 
Berit Eika orienterede kort om redegørelsen for rekrutteringsindsatsen for 2017 og 
2018. Udvalget ønskede at se den fulde redegørelse. Kirsten Brusgaard sørger for, 
at udvalget får tilsendt denne. 
 
Berit Eika orienterede om, at hun har haft foretræde for Folketingets Uddannel-
ses- og Forskningsudvalg, hvor hun fremlagde Aarhus Universitets styrkelse af 
retshjælpen som et alternativ til etablering af en studenterombudsmandsfunktion. 

 
10. Eventuelt (BE, kl. 15.55, 5 min.) 

Intet til dette punkt 
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