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Møde den 2. oktober 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: Rikke Nielsen (pkt. 2) 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 13.00, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Referatet fra mødet den 18. september blev godkendt med et par præciseringer 
under pkt. 2 vedr. Kandidatrekruttering og pkt. 3 vedr. Initial drøftelse af nyt fi-
losofikum.  

 
2. AU Summer University (BE, kl. 13.05, 30 min) 

 
Status på AU Summer University 
På baggrund af seneste års vækst i antal studerende – både AU og internationale – 
på AU Summer University, samt en international efterspørgsel, som det ikke har 
været muligt at efterkomme, orienterede Rikke Nielsen om status på AU Summer 
University. Dette med henblik på at træffe beslutning om, hvorledes Aarhus Uni-
versitet ønsker at benytte AU Summer University’s platform fremadrettet ift. egne 
og internationale udvekslingsstuderende. Rikke Nielsen redegjorde for en række 
mulige scenarier, på baggrund af hvilke UFU drøftede, hvilken retning AU Sum-
mer University skal bevæge sig. 

Der var i udvalget enighed om at tilslutte sig det scenarie, der fokuserer på at fast-
holde vækstratio med fokus på både studerende fra Aarhus Universitet og interna-
tionale studerende (scenarie 3). I forlængelse her af blev det aftalt, at de enkelte 
fakulteter drøfter deres strategi ift. udbud af sommerskolekurser.  
 
Formålsbeskrivelse for AU Summer University  
Rikke Nielsen orienterede om, at der er foretaget ændringer i organiseringen af 
AU Summer University. På baggrund heraf drøftede udvalget et udkast til en juste-
ring i AU Summer University’s formålsbeskrivelse, således at denne tilpasses den 
nye ledelsesorganisering. Udvalget anbefalede en række ændringsforslag. Rikke 
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Nielsen justerer formålsbeskrivelsen på baggrund heraf, hvorefter den reviderede 
udgave godkendes endeligt af udvalget. 

Udvalget drøftede muligheden for, at AU Summer University udbyder sommer-
skolekurser i regi Talentbekendtgørelsen. Rikke Nielsen følger op herpå i samar-
bejde med det koordinerende udvalg, der er nedsat til at bistå den internationale 
chef, og orienterer Udvalget for Uddannelse, når der er en afklaring. 

3.  Call for action – Teknologisk upgrade på de videregående uddannelser 
(BE, kl. 13.35, 15 min.) 
Kirsten Brusgaard orienterede om, at ministeren har iværksat en proces med hen-
blik på at få udarbejdet en national handleplan for de videregående uddannelsers 
rolle i en digital fremtid. Som et led i den proces har ministeren blandt andet invi-
teret universiteterne til at komme med erfaringer, idéer, visioner og bud på barrie-
rer. De fremsendte indspil til ministeren skal danne grundlag for udarbejdelse af 
et inspirationskatalog med erfaringer, der skal indgå i udarbejdelsen af en national 
handlingsplan for de videregående uddannelsers rolle i en digital fremtid. 
 
Med involvering af EDU-IT Koordinationsforum er der udarbejdet et udkast til 
indspil. Udvalget drøftede dette og anbefalede, at der skal være fokus på, at indsat-
sen med at give de studerende viden og kompetencer indenfor digitale teknologier 
skal være embedded i uddannelserne og indlejres i disse som en rød tråd. Hertil 
havde udvalget en række indholdsmæssige og formmæssige ændringsforslag til 
udkastet. Kirsten Brusgaard justerer udkastet på baggrund af udvalgets anbefalin-
ger, hvorefter det rundsendes til udvalget mhp. kommentering pr. mail, inden det 
indsendes. 

 
4. Godkendelse af kommunikationsplan vedr. Læringsbarometer (BE, kl, 

13.50, 20 min) 
I forbindelse med indsamling at data til Uddannelses- og Forskningsministeriets 
Læringsbarometer (tidl. Kvalitetsmåling) i efteråret 2018 har Aarhus Universitet 
valgt at deltage populationsbredt med en række udvalgte uddannelser. Hensigten 
hermed er, at det giver mulighed for at teste de indholdsmæssige elementer i un-
dersøgelsen, vurdere anvendeligheden af materialet i kvalitetsarbejdet samt høste 
erfaringer med den processuelle afvikling af en populationsbred undersøgelse. 
Formålet er desuden, at de opsamlede erfaringer kan bidrage som vigtigt input til 
Ministeriet ift. de fortsatte målinger i regi af Læringsbarometeret. 
 
Til denne proces er der udarbejdet et udkast til dels en kommunikationsplan og 
dels en procesplan ift. erfaringsopsamling på de udvalgte uddannelser.  
 
Udvalget gennemgik udkastet til både kommunikationsplanen og procesplanen og 
havde en række konkrete forslag til ændringer heraf. Kirsten Brusgård sørger for, 
at de justeres på baggrund af udvalgets input. 
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Ift. opsamling af erfaringer fra de uddannelser, der deltager populationsbredt, 
vedtog udvalget nedenstående model for en procesplan. 

 
 

Administrativ erfaringsopsamling 
 
 
     Studienævn 

 
Dataindsamling  ->   ->       Studieledere  
(november 2018)              uddannelsesansvarlige                   

       og UFU (april 2019)  
      

Kvalitetsproces 
 

Erfaringsopsamling blandt de studerende 
 
 

5. Godkendelse af kommissorium for Undervisningsarbejdsgruppen 
vedr. Campus 2.0 (BE, kl, 14.10, 10 min) 
Udvalget for Uddannelse besluttede på mødet den 23. august at nedsætte Under-
visningsarbejdsgruppen vedr. Campus 2.0 for at sikre, at uddannelse, undervis-
ning og studieliv får en central position i udviklingen af Campus 2.0. 
 
Udvalget drøftede udkastet til kommissoriet, og der var enighed om følgende: 
• Arbejdsgruppen ændres til et forum for at understrege, at det er et organ, der 

arbejder løbende og ikke i en kort afgrænset periode. Hermed navngives det 
Undervisningsforum vedr. Campus 2.0 

• Hvert fakultet udpeger et medlem, der indtræder i forummet 
• Forummets aktiviteter finansieres af fakulteterne og Universitetsdirektøren. 

En fordelingsnøgle herfor skal aftales og beskrives i forummets kommissorium 
• Forummet udarbejder et kommissorium, der sendes til godkendelse i Udvalget 

for Uddannelse. Udarbejdelsen af kommissoriet tilrettelæggelses således, at 
det tidsmæssigt sker efter ansættelsen af den kommende programleder for 
Campus 2.0, der forventes at tiltræde primo 2019. 

 
Udvalget besluttede desuden, at udgangspunktet for forummets arbejde skal være 
følgende:  
 

Hvordan campus 2.0 fremtidssikres, så AU løbende har mulighed for at til-
passe sin fysiske infrastruktur til udviklingen inden for undervisning og læ-
ring.  
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Hertil skal de dele af De 10 principper for Campus 2.0, der relaterer sig til under-
visnings- og studiemiljø, indgå som et central element i kommissoriet. De 10 prin-
cipper for Campus 2.0 er vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse og kan ses 
her. 
 
Tidsperspektiv 

Oktober 
2018 

Fakulteterne indmelder navne på de repræsentanter, der skal ind-
træde i forummet.  

Primo 
2019 

Undervisningsforummet afholder første møde. 
 
Der udarbejdes et udkast til et kommissorium samt beskrivelse af, 
hvorledes det videre arbejde i denne tænkes tilrettelagt og afviklet.  
 
Udarbejdelsen af kommissoriet tilrettelæggelses således, at det tids-
mæssigt sker efter ansættelsen af den kommende programleder for 
Campus 2.0, der forventes at tiltræde primo 2019. 
 
Udkastet foreligges Udvalget for Uddannelse med henblik på drøf-
telse og kommentering, hvorefter det færdiggøres. 

2019 - Arbejdet igangsættes. 
 
Undervisningsforummet orienterer mindst en gang pr. semester Ud-
valget for Uddannelse. Det sker via en mundtlig orientering på et 
møde i Udvalget for Uddannelse, der ledsages af en kort skriftlig op-
summering og status på forummets arbejde. 

 
6. Status på initiativer i anledning af Aarhus som frivillig hovedstad (BE, 

kl. 14.20, kl. 15 min.) 
Kirsten Brusgaard orienterede om status på de initiativer, Udvalget for Uddan-
nelse har besluttet at iværksætte i anledning af Aarhus som frivillig hovedstad. 
 
Det drejer sig om følgende, der begge er målrettet alle studerende på Aarhus Uni-
versitet: 
 
Anerkendelse af frivillige studerende– 2018-kampagne primært på sociale me-
dier 
Der findes adskillige eksempler på studenterforeninger og organisationer, der fri-
villigt bidrager med deres viden og faglighed i et større nytteperspektiv. De gode 
historier vil udgøre kampagnens samlede budskab og vil blive præsenteret på AU’s 
sociale medier i form af korte videopræsentationer om aktiviteternes udbytte. Må-
let med denne aktivitet er:  

• at øge synligheden af de studerendes (faglige) frivillige bidrag og den for-
skel, de gør for byen 

https://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/byggeprojekter/nycampus/ti-principper-for-fremtidens-universitet/
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• at give de studerende anerkendelse for deres indsatser 
• at øge de studerendes bevidsthed om egne - og kendskab til mulige - er-

hvervskompetencer fra frivilligt arbejde   
• at vise forskellige uddannelsers samfundsmæssige betydning (og beretti-

gelse)  
 

Der blev afholdt stormøde den 29. maj 2018, hvor kampagnen blev skudt i gang. 
Der er ved deadline den 1. oktober indsendt 11 videoer.  
 
Matchmaking-karriereevent, der kobler karriereperspektiv med frivillighed 
Med udgangspunkt i sigtelinjerne fra Karriereklar, er Aarhus Universitet vært for 
en matchmaking-event hvor studerende får mulighed for at pitche deres erfaringer 
og opbyggede kompetencer fra frivilligt arbejde til HR-chefer for byens virksom-
heder og førende organisationer. Målet med denne aktivitet er: 

• at øge de studerendes bevidsthed om egne erhvervskompetencer fra frivil-
ligt arbejde   

• at øve de studerendes evne til at ”sælge sig selv” som arbejdskraft over for 
en virksomhed 

• at øge virksomhedernes kendskab til de erhvervskompetencer, de stude-
rende tilegner sig via frivilligt arbejde 

• at øge virksomhedernes kendskab til forskellige uddannelsers faglighed 
 
Der afvikles to events. Den 6. november 2018 er er karrierecentrene på Aarhus 
BSS og Arts operatører på et arrangement, mens Studenterhus Aarhus er operatør 
for et arrangement den 20. februar 2019. 
 

7. Afrapportering ift. digitaliseringsstrategien. Fremdrift i projekterne 
(KT, kl. 14.35, 10 min.) 
Kristian Thorn orienterede om kort om status på de større projekter i digitalise-
ringsstrategiens uddannelsesdel. Det drejer sig om følgende:  
 

• PLAN projektet 
• Nyt studieadministrativt system  
• LMS udbud 
• MoveOn 
• Nyt studieadministrativt system  
• LMS udbud 

 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 
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8. Opfølgning på UUU, Fleksible uddannelser og dimensionering af en-
gelsksprogede uddannelser (BE, kl. 14.45, 10 min) 
Berit Eika orienterede kort fra rektorernes møde med Uddannelses- og forsknings-
minister Tommy Ahlers den 26. september vedr. Fleksible uddannelser til fremti-
den samt dimensionering af engelsksprogede uddannelser. 
 
Udvalget drøftede de mulige scenariet ift. udspillet Fleksible uddannelser til frem-
tiden samt dimensionering af engelsksprogede uddannelser. 
 

9. Kommende møder (BE, kl. 14.55, 5 min.) 
Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 

 
10. Meddelelser  

Der var følgende meddelelser til mødet: 
 
1. Referat fra LGU (vedhæftet til orientering) 
 
2. Afrapportering for Aarhus Universitets deltagelse i VM i Sejlsport 2018 
Aarhus var d. 30. juli - 12. august 2018 vært for verdensmesterskaberne i sejlsport 
- Aarhus 2018 Sailing World Championships. Der var vedhæftet er en afrapporte-
ring for AUs deltagelse. 
 
3. Education at a Glance 
OECD offentliggjorde dette års udgave af publikationen Education at a Glance den 
11. september 2018. Der var udarbejdet et resume på dansk, der var vedhæftet. 

 
11. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
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