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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 og Kirsten Brusgård 
 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Referatet fra mødet den 13. november blev godkendt. 

 

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

To af elementerne i erhvervssatsningen omhandler iværksætteri og entreprenør-

skabsundervisning.  

 

Berit Eika orienterede om, at der på Aarhus Universitet er nedsat en gruppe, der 

har fået til opgave at arbejde med den del af erhvervssatsningen, der vedrører 

iværksætteri. Gruppen er ledet af professor Michael S. Dahl fra Aarhus BSS, der 

var inviteret med på mødet for at fortælle om arbejdet heri.  

 

Udvalget for Uddannelse har ansvaret for kortlægning og udarbejdelse af de anbe-

falinger, der vedrører relationen til den ECTS-belagte entreprenørskabsundervis-

ningen.  

 

Michael S. Dahl takkede for invitationen og orienterede om, at arbejdsgruppen 

skal præsentere resultaterne af deres arbejde for Erhvervsudvalget den 9. januar.  

 

En del af arbejdsgruppens arbejde har været at kortlægge de iværksætteri initiati-

ver på AU, der allerede eksisterer. Michael S. Dahl redegjorde kort herfor og hen-

viste til, at en mere fyldig gennemgang findes i den rapport, som skal foreligges for 

Erhvervsudvalget den 9. januar. 

 

Herefter redegjorde Michael S. Dahl for en række af de anbefalinger, som arbejds-

gruppen vil præsentere for Erhvervsudvalget, der omhandler, hvorledes iværksæt-

teri kan sættes på dagsordenen. Han påpegede på, at arbejdsgruppen var opmærk-

som på, at den i de anbefalinger berører elementer, som Udvalget for Uddannelse 
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havde til opgave at komme med anbefalinger til. Berit Eika påpegede, at man kan 

se entreprenørskabsundervisning både som curriculære – eks. som valgfag eller 

lignende – og ekstracurriculære elementer. 

 

Blandt arbejdsgruppens anbefalingerne bliver sandsynligvis: 

 Der skal etableres en ”kæde” af initiativer, der løbende gennem uddannelserne 
understøtter arbejdet med iværksætteri blandt de studerende.  

 Initiativerne skal være til rådighed for de studerende så tidligt som muligt i de-
res studie – skabe awareness 

 Der skal etableres et central rådgivningsorgan, der skal understøtte iværksæt-
teri og initiativer i relation hertil blandt studerende 

 

De foreslåede initiativer skal ifølge Michael S. Dahl tilsammen være med til at 

skabe opmærksomhed omkring iværksætteri undervejs i den studerendes uddan-

nelsesforløb. Både for den enkelte studerende via curriculum og fysisk i form af en 

lokalitet, hvor de centrale iværksætteri aktiviteter Aarhus Universitet skal have ud-

gangspunkt. 

 

Udvalget drøftede på baggrund af oplægget fra Michael S. Dahl initialt en række 

modeller for, hvorledes iværksætter kan indlejres i curriculum. 

 

Modeller for iværksætteri i curriculum 

 Valgfag 

 Del af obligatorisk studieordning via indlejring i eksisterende uddannelsesele-
menter 

 Del af projektorienteret forløb 

 

Undervejs i drøftelserne blev det det klarlagt, at der er en række opmærksomheds-

punkter, som der i det videre arbejde skal være fokus på ift. de curriculære ele-

menter. Det drejer sig blandt andet om 

 Kvalitetssikring af det curriculære elementer 

 Omfang af de curriculære elementer 

 Sammenhæng til faglighed og akademia 

 Om der skal være et tilbud, som skal være til rådighed på alle uddannelser 

 

Prodekanerne redegjorde kort for de eksisterende kursustyper, der eksisterer på 

de enkelte fakulteter, som indeholde iværksætteri relaterede elementer.  

 

Følgende blev besluttet vedr. entreprenørskab i undervisning 

Det blev på baggrund af gennemgangen besluttet, at der skal udarbejdes en kort-

lægning af, hvad der allerede eksisterer på fakulteterne, og hvad der eventuelt er 

planer om at implementerer. Kortlægningen skal danne udgangspunkt for det vi-

dere arbejde i Udvalget for Uddannelse. 
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Det blev aftalt, at kortlægningen skal udarbejdes af uddannelsesrådgiverne på fa-

kulteterne, og at deadline for en tilbagemelding til udvalget er 8. februar 2019. 

Jeppe Norskov Stokholm informerer rådgiverne på fakulteterne herom. 
 

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

Berit Eika orienterede om, at der er annonceret et tilsynsmøde den 14. januar. Det 

betyder, at udvalget skal sende anbefalinger vedr. nedenstående forhold videre til 

universitetsledelsen, så det kan blive behandlet på et møde heri inden i december 

2018. 

 

Berit Eika orienterede om, at der i relation til de to uddannelsesrelaterede mål i 

den strategiske rammekontrakt er to udeståender i forhold til den første afrappor-

tering. Det drejer sig om 

 Mål 3: At øge de studerendes læringsudbytte 

 Mål 4: At forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet 

 

Mål 3: At øge de studerendes læringsudbytte 

Berit Eika orienterede om, at i relation til mål 3 som måltal indgår antal undervis-

ningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre anvendelse af læringsteknolo-

gier. Her udestår endelig beslutning om målemetode. 

 
Ifølge den strategiske rammekontrakt skal der følges op på systematik og fremdrift 

i indsatsen (”input”). Hertil kommer senere kvantitative og kvalitative effekter 

målt ved evaluering af både den oplevede effekt hos studerende og undervisere 

(”output”) og mere indirekte effekter ved den endelige afrapportering i form af 

f.eks. eksamensresultater, fremdrift og frafald (”outcome”). Efter ønske fra mini-

steriet er de studerendes vurdering af deres eget tidsforbrug på undervisning og 

forberedelse (studieintensitet) også blevet en del af den strategiske rammekon-

trakt. Dette mål kan med belyses i sammenhæng med evaluering af ”outcome” i 

øvrigt. 

 

Det tredje mål i rammekontrakten er udarbejdet i tråd med Edu-IT-satsningen, og 

den løbende opfølgning har som følge deraf flere målgrupper og flere formål. Som 

minimum skal:  

 Ministeriet orienteres om målopfyldelse i forbindelse med årsrapport og 
tilsynsbesøg  

 Bestyrelsen og universitetsledelsen henholdsvis en og to gange årligt ori-
enteres om satsningens fremdrift og effekt  

 Dekanerne afrapportere målet i de løbende økonomimøder mellem rekto-
rat og fakulteter  

 Udvalget for Uddannelse som ansvarlige løbende kunne følge indsats, 
fremdrift og effekt  

 

Den samlede plan for opfølgning skal rumme disse forskellige behov, hvor det før-

ste skridt på vejen er at fastlægge monitorering af input og måltal herfor. Afsættet 
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hertil er at beslutte en målemetode for undervisningsforløb, der udvikles gennem 

mere og bedre anvendelse af læringsteknologier, som rummer den information, 

der er nødvendig som grundlag for opfølgning hos de forskellige målgrupper. 

 

Til monitorering af antal undervisningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre 

anvendelse af læringsteknologier, er udarbejdet et udkast til en minimumsbeskri-

velse af en re-designproces, således at undervisningsforløb, der gennemfører de 

procestrin, der beskrives, registreres og tælles som værende i første fase af en re-

design-proces.  

 

Enheden, der tælles, er kurser med følgende definition: Et kursus er et undervis-

ningsforløb med minimum 5 ECTS-vægt med en afgrænset gruppe studerende. Et 

kursus kan gennemgå mere end én re-designproces. Hvis det f.eks. gennemfører 

nedenstående procestrin med ét fokus i et semester, og så i et efterfølgende seme-

ster gennemfører re-designproces med et andet fokus. 

 

Følgende blev besluttet vedr. minimumsbeskrivelse og monitorering 

Udvalget drøftede målemetoder for undervisningsforløb, der udvikles gennem 

mere og bedre anvendelse af læringsteknologi. 

Der var enighed om, at godkende udkastet til en minimumsbeskrivelse af en re-

designproces med justeringer på basis af sagsfremstillingen, hvor  

 
Minimumsbeskrivelse af en re-designproces omfattede:  
1. Møde  

Opstart af re-designproces sker med et fysisk møde, hvor den kursus- eller 
uddannelsesansvarlige mødes med en UP-konsulent, studienævnet, studie-
lederen eller prodekanen; det kan f.eks. være et status møde  

2. Spørgeramme til aftalepapir  
På mødet (det indledende eller et opfølgende) danner nedenstående 
spørgsmål ramme for drøftelsen:  
a. Hvad drejer det sig om?  

Fakta om uddannelse, fag, omfang (ECTS og studerende) og lærings-
miljø  

b. Hvorfor vil du/I gennemføre re-design?  
Beskrivelse af det overordnede (didaktiske) formål  

c. Hvordan vil du/I opnå målet?  

Beskrivelse af indsatsen/ændringen 
d. Hvornår vil du/I gøre det?  

Skitse til en tidsplan  
e. Hvordan ved du/I, at mål er opnået?  

Tegn på effekt  
f. Hvilke ressourcer vil du/I anvende?  

Læringsteknologier, støttepersoner, økonomiske midler (herunder 
eventuel ansøgning om seed money)  

3. Indtastning i LMS 
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Den kursusansvarlige indtaster ovenstående i webformular jævnfør beskri-
velsen under ”Monitorering”. Hvert semester er der en deadline for indtast-
ning på de kurser, der gennemfører re-design det pågældende semester 

4. Godkendelse af aftale  
De indtastede oplysninger i webformularen udgør samtidig det aftalepapir, 
hvoraf det fremgår, hvad og hvordan der konkret re-designes inklusiv svar 
på spørgsmål b-e ovenfor  
Aftalepapiret godkendes af prodekan som en anerkendelse af indsatsen  

 

I justeringen sikres en alignment mellem minimumsbeskrivelse, skabelonen for 

ansøgning til EDU IT puljemidler og den web-formular, der indtastes i Black-

board.  

 

Monitorering  

Med henblik på at fastholde fokus på kvalitet i undervisning og uddannelser 

vedtog udvalget, at monitoreringen integreres i uddannelseskvalitetsproces-

serne på følgende vis:  

 Data: Den kursusansvarlige indtaster i en simpel webformular i Black-
Board den grundlæggende information (se ovenfor) om de enkelte kur-
ser, der gennemløber re-design-proces i henhold til minimumsdefiniti-
onen 

 På baggrund heraf genereres data på uddannelses-, fakultets- og uni-
versitetsniveau, der kan indgå i processerne  

 Dialog: På status- og evalueringsmøder drøftes proces og indhold i re-
design og de forventede effekter – der så kan følges op på de(t) efterføl-
gende år  

 Opfølgning: I uddannelsesrapporter og –beretning integreres et afsnit 
om re-design af undervisningsforløb 

 

Mål 4: At forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet 

Berit Eika orienterede om, at i relation til mål nr. 4 indgår som måltal, at Aarhus 

Universitet øger antallet af specialer udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet 

og den offentlige sektor og antallet af studerende i projektorienterede forløb. Her 

udestår registrering som grundlag for fastlæggelse af baseline. 

 

Der er i uge 44 og 45 afholdt fakultetsvise møder, hvor status er drøftet vedr. regi-

strering af specialer i samarbejde med virksomheder og projektorienterede forløb. 

På baggrund af møderne er der udarbejdet et statusnotat, der var vedlagt punktet 

som bilag.  

 

Berit Eika orienterede om, at status efter de fakultetsvise møder uge 44 og 45 er 

følgende: 

 De hidtidige indmeldinger om antallet af specialer og projektorienterede forløb 

skal justeres med undtagelse af tallene fra Health. Fakulteterne fremsender tal, 

når de hver især har kvalitetssikret 
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 Der er forskelle i registreringstidspunkt på tværs af fakulteter. Det afgørende 

er, at der ikke er er forskel på, hvornår de enkelte fakulteter registrerer henover 

kontraktperioden, da det er udviklingen fra baseline, der indgår i den strategi-

ske rammekontrakt 

 Der er udeståender med registrering af CVR-nummer. Fakulteterne vil sikre en 

registrering fremadrettet 

 Det er vigtigt, at det potentielle antal også registreres løbende, så ikke alene an-

tal, men også andel kan dokumenteres. Ved indrapportering skal der således 

både registreres  

o det samlede antal specialer og  

o antal specialer i samarbejde med virksomheder samt  

o antal studerende på semestre med mulighed for projektorienterede forløb 

og antal studerende, der gennemfører projektorienterede forløb 

 Udvalget for Uddannelse har tidligere vedtaget en definition på specialer i sam-

arbejde med virksomheder. Registreringen er således entydig af specialer. Der 

udarbejdes mange specialer, hvor den studerende også er i dialog med en virk-

somhed, men hvor specialet ikke honorerer alle elementer i definitionen. Dette 

kan anvendes ved afrapportering, men registreres ikke systematisk 

 

Følgende blev besluttet vedr. specialer  

I forhold til den videre proces blev følgende aftalt ift. registrering af specialer, der 

udarbejdes i samarbejde med virksomheder 

 Der udarbejdes et notat, hvori beskrives den vedtagne praksis ift. registrering 
af specialer, der udarbejdes i samarbejde med virksomheder, er beskrevet, 
herunder definitionen for disse specialer. Notatet skal efter godkendelse i Ud-
valget for Uddannelse sendes til UNI Led til orientering. 

 Fakulteterne fremsender baseline på specialer, der udarbejdes i samarbejde 
med virksomheder, til Udvalget for Uddannelse (att. kb@au.dk). Deadline er 
11. december 2018 

 

I forhold til den strategiske rammekontrakt udgør baseline leverancen for 2018. 

Næste skridt vil sandsynligvis blive fastsættelse af måltal. 

 

Projektorienterede forløb 

Af statusnotatet fremgår, at der er et udestående med definitionen på projektori-

enterede forløb. Berit Eika præsenterede med udgangspunkt i statusnotatet to for-

slag til definitioner. Dels et, der alene rummer praktik-lignende forløb, og dels et 

forslag som rummer flere aktiviteter, der også er projektorienterede forløb i hen-

hold til bekendtgørelsen. 

 

Følgende blev besluttet vedr. projektorienterede forløb 

Udvalget drøftede, hvilken af de to definitioner man på Aarhus Universitet skal be-

nytte. Der var enighed om, at det er følgende, der skal være den gældende: 

 

Definition af projektorienteret forløb 
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Den delmængde af de aktiviteter, der kan være omfattet af BA- og KA -uddan-

nelsesbekendtgørelsens § 19 og § 25 bestemmelser vedr. projektorienterede 

forløb, hvor de studerende som led i deres uddannelse deltager i opgaveløs-

ning eller praktik i en privat eller offentlig organisation, og optjener op til 30 

ECTS derved. Denne praktik foregår i dagligt samarbejde med/på praktikste-

det, og praktikstedet har inden for studieordningens rammer indflydelse på 

opgaver og deres udførelse. 

 

Desuden afgrænses de projektorienterede forløb af, at de udløser en eksamens-

kode. Der var enighed om, at definitionen rummer de såkaldte Erhvervsprojekter 

på ST. Hertil var der også enighed om, at de obligatoriske praktikforløb på diplom-

ingeniøruddannelserne ikke er omfatte af definitionen. Det samme gør sig gæl-

dende for de forskellige former for klinikophold på Bachelor- og Kandidatuddan-

nelsen i Medicin. 

 

For hver af de fire uddannelseselementer i den strategiske rammekontrakt, vil der 

blive udarbejdet notat, der omfatter definition, målemetode og baseline for Aarhus 

Universitet samlet med angivelse af de fire fakulteter (fraregnet EDU IT). 

 

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

Berit Eika orienterede om, at rektor, jf. proceduren herom, har bemyndiget deka-

nerne til at udpege og godkende medlemmer af aftagerpanelerne. Dekanerne sør-

ger for, at sammensætningen fremgår af fakulteternes hjemmeside. 

 

Dekanerne orienterer én gang årligt på et møde i UNI Led den øvrige universitets-

ledelse om sammensætningen og organiseringen af samt arbejdet i aftagerpane-

lerne.  Erhvervsstaben har efterlyst en redegørelse for aftagerpanelernes sammen-

sætning for at undersøge, om der er et erhvervsperspektiv i dette.  

 Med henblik på at drøfte og kvalificere arbejdet med aftagerpanelerne i udvalget 

var der som bilag til punktet udarbejdet en redegørelse vedr. aftagerpanelernes 

sammensætning med udgangspunkt i følgende fire centrale tematikker 

 Det fremtidige arbejdsmarked kandidaterne træder ud på 

 AUs erhvervssatsning 

 Kønsfordeling 

 AUs gymnasiestrategi 

 

Følgende blev besluttet vedr. redegørelsen om aftagerpaneler 

Redegørelsen blev drøftet, og der var enighed om, at den kan danne grundlag for 

den fremadrettede kvalificering af arbejdet med aftagerpanelerne. I den forbin-

delse anbefalede udvalget, at afsnittet vedr. Det fremtidige arbejdsmarked udgår.  

 

Hertil anbefalede udvalget, at afsnittet vedr. AUs erhvervssatsning udvides, såle-

des at det rummer en oversigt, der viser fordelingen mellem repræsentanter fra 

hhv. kommuner, andre offentlige institutioner og private virksomheder. Endelig 
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blev det også anbefalet, at der udarbejdes en oversigt over, hvilke konkrete private 

virksomheder aftagerrepræsentanterne kommer fra. Begge skal opgøres pr. re-

gion.  

 

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

Udvalget gennemgik budgettet for 2019, der blev godkendt.  

 

Hertil foretog det en initial drøftelse af mulige strategiske indsatsområder i 2019. 

Følgende blev foreslået 

 Udvikling af en Aarhus Award for ekstracurriculære aktiviteter med inspira-
tion fra University of Edinburgh 

 Udvikling af SLICKS med inspiration fra University of Edinburgh 

 Initiativer inden for internationalisering inden for samarbejdet med part-
nerne i European Universities 

 Fortsat fokus på fastholdelse i forlængelse af initiativer i 2018 

 

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

Udvalget besluttede at bevilge midler til afholdelse af kursus i Den svære samtale 

med studerende og ansatte (anbefaling fra #metoo-arbejdsgruppen). 

 

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

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

Udvalget orienterede kort om opfølgning på UUU, Fleksible uddannelser og di-

mensionering af engelsksprogede uddannelser 

 

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

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 

 

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

Der var følgende meddelelser til dagens møde 

 Vision og strategisk grundlag for uddannelserne på Health 

 Status på studietidsoverskridelser i 2018   

 Invitation til DUN Konferencen 2019 

 LGU referat fra mødet den 25. oktober 

 

10. Eventuelt 

Anders Corell og Sys Vestergård, AU Presse og Kommunikation, orienterede om 

Rapport om uønsket seksuel adfærd, der er udarbejdet af Danske Universiteter og 

Danske Studerendes Fællesråd. Rapporten forventes offentliggjort den 29. novem-

ber. 

 


