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Møde den 30. 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: Anne Teglborg og Anders Frølund (pkt. 1) samt Frederik Langkjær (pkt. 5)  

 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Referatet fra mødet den 2. oktober blev godkendt. 

 

2. Rekruttering 2019 og 2020: Orientering vedr. rekrutteringsindsats 

2019 og godkendelse af proces for 2020 (BE, kl. 13.05, 25 min) 

Punktet bestod af to dele: A og B 

 
A. Anne Teglborg orienterede om, at der skal udvikles et nyt rekrutteringskoncept 

for bachelor- og kandidatuddannelserne, der skal implementeres med virkning 
fra 2020. Det er tanken, at det skal bygge videre på AU’s base, men samtidig 
skal der gives mulighed for at inddrage nye perspektiver og positioner.  
 
Anne Teglborg orienterede om, at der er et ønske om at iværksætte processen 
tidligt for at give mulighed for at arbejde i dybden og inddrage relevante aktø-
rer. Det indledende arbejde igangsættes derfor i december 2018. Forslaget til 
processen frem mod 2020 blev gennemgået og drøftet af udvalget.  
 
Udvalget godkendte forslaget til processen med en række bemærkninger og ju-
steringer – herunder sikring af, at universitetsledelsen orienteres og inddrages 
undervejs. Anne Teglborg justere processen på baggrund heraf.     

 
B. Anne Teglborg orienterede om kampagnekonceptet og prioriteringer af rekrut-

teringsindsatser for 2019. 
 

Udvalget har tidligere besluttet, at rekrutteringsindsatsen i 2019 kører videre 

med udgangspunkt i det eksisterende koncept for at høste værdien af dette og 

manifestere AU’s position som universitetet for de dygtigste.  
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På baggrund af de strategiske mål, Omdømmeundersøgelsen, samt drøftelser i 

rekrutteringsteamet og rekrutteringsgruppen er der udvalgt en række nøgle-

punkter for indsatsen i 2018/2019, som Anne Teglborg redegjorde for. Det 

drejer sig om følgende: 
 

1. Fortællingen om de engagerede undervisere skal styrkes. Her kan 

AU som universitet indtage en unik position (jf. Omdømmeunder-

søgelsen). 

2. Bedre forventningsafstemning i uddannelsesvalget, så fastholdel-

sen styrkes 

3. Potentielle ansøgere skal hjælpes til bedre håndtering af komplek-

sitet og tvivl i Udvalget for Uddannelse 

4. Styrkelse af den autentiske, troværdige dialog med kommende stu-

derende (jf. målgruppeindsigter) 

5. Fortsat fokus på karriere (jf. Omdømmeundersøgelsen) 

Følgende indsatser er derfor højprioriteret i 2018/2019: 

Mindre tilpasninger af kampagnekonceptet  

 Fokus på at vise fortællingen om engagerede undervisere 

 Fokus på content-produktion på interaktionsniveauerne, for ek-

sempel film om undervisere 

Bedre forventningsafstemning i Udvalget for Uddannelse 

 Ny forside for bachelor.au.dk 

 Er-det-noget-for-mig-værktøj med fagspecifikke spørgsmål. Pilot-

projekt på udvalgte uddannelser. Bevilget af Udvalget for Uddan-

nelse i august. 

 Studieinfo-arrangementer på gymnasier. AU værter ved 3 arrange-

menter (pilotprojekt, midler bevilget af Udvalget for Uddannelse) 

 Udvikling af karrieresektion på bachelor.au.dk og kandidat.au.dk 

Mere førstehåndserfaring fra nuværende studerende og undervisere  

 Arbejde aktivt med studenterambassadører. Målgruppeindsigter 

viser, at unge udsættes for info-overload og har størst tillid til jævn-

aldrende.  

 Styrke Yourniversity og lave en version 3.0 med både undervisere 

og studerende som bidragsydere  

 
Udvalget havde nogle få bemærkninger og forslag til justeringer. Anne Tegl-
borg justere materialet på baggrund heraf. Udvalget godkendte på baggrund 
heraf det samlede koncept for rekrutteringsindsatsen for 2019. 
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3. Strategisk rammekontrakt (BE, kl. 13.30, 30 min) 

Udvalget for Uddannelse drøftede på mødet den 8. oktober målemetode for un-

dervisningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre anvendelse af læringstek-

nologi. Berit Eika orienterede om, at notatet, der beskriver dette, på baggrund af 

drøftelserne den 8. oktober er opdateret med henblik på drøftelse på dagens 

møde.  

 

I henhold til procesplanen for de uddannelsesrelaterede mål i den strategiske ram-

mekontrakt skal udvalget dels vedtage målemetode for re-design af undervisnings-

forløb, dels drøfte måltal for udvalgte indikatorer forud for fastlæggelse på budget-

møder. 

 

Målemetode 

På udvalgsmødet den 8. oktober blev forskellige aspekter ved målemetoden for 

mål 3 (at øge de studerendes læring) drøftet. På baggrund af drøftelserne er be-

skrivelsen af målemetoden revideret og fremlægges nu til fornyet drøftelse og be-

slutning. 

 
Det blev aftalt, at udvalget snarest sender eventuelle forslag til Kirsten Brusgaard 
på, hvorledes indholdet af en definition af en redesignproces skal se ud. De ind-
komne forslag vil indgå i udarbejdelsen af et forslag, der fremlægges til kvalifice-
ring på det kommende møde i udvalget den 13. november. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt spørgerammen, der bygger på kvalitetspolitikkens fem 
delpolitikker og anvendes i uddannelseskvalitetsprocesserne, kan bruges som ud-
gangspunkt for målingen. Der var enighed om at undersøge mulighederne herfor. 
 

Måltal for indikatorer 

I relation til de uddannelsesrelaterede mål i den strategiske rammekontrakt er der 

tre indikatorer, hvor der foreligger baseline, og hvor måltal skal fastlægges på fa-

kulteternes budgetmøder, der afvikles den 8.-12. november. 

 

Udvalget drøftede måltal som forberedelse for de fakultetsvise budgetmøder og 

besluttede følgende: 
- Optjente ECTS pr. semester 

Af den strategiske rammekontrakt fremgår, at der sigtes mod at fastholde det 

høje niveau for optjente ECTS pr. semester. 
Det blev besluttet at undersøge muligheden for at få data for 2018, hvor merit-
ter og startmeritter er opgjort separat. Dette med henblik på at få klarlagt, 
hvor meget disse fylder i forhold den samlede andel af optjente ECTS. 
Bente Lynge Hannestad følger op herpå.  

 
- Undervisnings- og vejledningsaktivitet på kandidatuddannelser 

Af den strategiske rammekontrakt fremgår, at der sigtes mod at sikre mini-

mumstimetal på 112 timer pr. 30 ECTS på kandidatuddannelserne 
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Det blev besluttet at ligge en mindre buffer ind på universitetsniveau, således 
der er mulighed for et lille udsving på et eller flere fakulteter ift. dette måltal. 

 
- Andel kandidater, der ansættes i den private sektor 

Af den strategiske rammekontrakt fremgår, at der sigtes mod at øge andelen af 

kandidater, der ansættes i den private sektor. 

Der blev gjort opmærksom på, at profilændringen automatisk – om end lang-

somt – vil medføre øget beskæftigelse i det private. 

 

4. Kvartalsstatus fra EDU IT Hub’en (BE, kl. 14.00, 15 min) 

Udvalget for Uddannelse besluttede på mødet den 24. juni 2018, at EDU IT 

Hub’ens leder kvartalsvis for udvalget skal aflægge projektstatus. Ander Hyldig 

orienterede i den forbindelse om følgende: 

 
- Status på igangværende og nye projekter i EDU-IT Hub’en. Et overblik over 

det samlede antal af igangsatte projekter var vedlagt som bilag. Udvalget 
havde nogle få uddybende spørgsmål hertil, som blev afklaret på mødet. 

- Status på EDU-IT Hub’ens budget for 2018 og 2019. Anders Hyldig oriente-
rede om, at der sandsynligvis vil være nogle frie midler til disposition og mulig 
allokering i 2019. 

- Status på EDU-IT Hub’ens bidrag til LMS-udbuddet samt en oversigt over det 
estimerede ressourcestræk i forbindelse hermed. EDU-IT Hub’en har i forhold 
til LMS-udbuddet udfyldt tre væsentlige funktioner. Dels har EDU-IT Hub’ens 
medarbejdere fungeret som system-eksperter, og har i den forbindelse delta-
get i arbejdet med at udarbejde, reviewe og kvalitetssikre de non-funktionelle 
krav. Dels har EDU-IT Hub’ens medarbejdere fungeret som projektledere og -
koordinator på udformningen af de funktionelle krav samt review og kvalitets-
sikring heraf. Endelig har EDU-IT Hub’ens leder været en del af den tværgå-
ende gruppe, der har konsolideret det samlede LMS-udbudsmateriale, herun-
der kravsætning, dokumentation og tidsplaner. Ressourcetrækket på EDU IT 
Hub’en har således i relation til LMS-udbuddet været af et betydeligt omfang. 

 

Udvalget udtrykte tilfredshed med det arbejde og de resultater, EDU IT Hub’en 

har leveret.  

 

Udvalget drøftede afslutningsvis formen på den kvartalsvise projektstatus, og der 

var enighed om, at denne i omfang og indhold var passende. De skal således frem-

adrettet omfatte en følgende 

 
- Budgetstatus 
- Projektstatus 
- Personale 

 

Det blev aftalt, at den kommende projektstatus i december, hvor der særligt vil 

være fokus på budgettet for 2019, rammesættes til 30 min. 

 

5. Udvikling af uddannelseskvalitetssystem (BE, kl. 14.15, 25 min) 
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Berit Eika orienterede om, at den fortsatte udvikling af uddannelseskvalitetssyste-

met blev drøftet på det sidste møde i IA ledelsesforum. På baggrund heraf blev ne-

denstående drøftet i Udvalget for Uddannelse. 

 

Anvendelse af spørgsmål fra Uddannelseszoom til studiemiljøindikator(er) i 

uddannelseskvalitetsprocesserne 

Kirsten Brusgaard orienterede om, at der aktuelt i uddannelseskvalitetsproces-

serne er én indikator for studiemiljø. Indikatoren vedrører faglig trivsel og er 

baseret på Studiemiljøundersøgelsen. Indikatoren vedrørende det sociale stu-

diemiljø er tidligere blevet besluttet foreløbigt udeladt på grund af et uhensigts-

mæssigt udfald efter revision af spørgsmålsformulering. 

 

Uddannelseszoom gennemføres hvert andet år og vil således imødekomme be-

hovet for en hyppigere monitorering, dog vil det ikke sikre nye data hvert år. I 

drøftelserne af forenkling og konsolidering af uddannelseskvalitetssystemet har 

det været berørt, at opfølgningspunkter i handleplanerne kan være to-årige, og 

dette vil sammen med nye studiemiljødata hvert andet år imødekomme beho-

vet for data. 

 

Der er fire spørgsmål i Uddannelseszoom vedrørende studiemiljø, hvor de stu-

derende skal vurdere, hvor enige eller uenige de er i udsagn om deres oplevelse 

af det sociale og faglige studiemiljø på uddannelsen. De kan tilkendegive sig 

’meget uenig’, ’uenig’, ’hverken/eller’, ’enig’ eller ’meget enig’ i følgende fire ud-

sagn: 

 Der er et godt socialt miljø 

 Der er et godt fagligt miljø 

 Det sociale miljø øger min motivation for at studere 

 Det faglige miljø øger min motivation for at studere 
 

I forhold til grænseværdier viser erfaringerne fra indikatoren for undervis-

ningsevaluering (hvor de studerende ligeledes bliver bedt om at tilkendegive 

graden af enighed ift. et overordnet spørgsmål), at en relativt stor andel af de 

studerende har tendens til at svare ”hverken/eller” i forbindelse med denne 

type af spørgsmål. Udvalget drøftede, hvorvidt de to indikatorer skal opgøres 

på baggrund af en gennemsnitsberegning i lighed med opgørelsesmetoden for 

undervisningsevalueringsindikatoren. 

 

Det blev besluttet, at følgende spørgsmål anvendes som indikatorer: 

 Der er et godt fagligt miljø 

 Der er et godt socialt miljø  

 

Fastsættelse af grænseværdier for studiemiljøindikator(er) 
Det blev besluttet, at grænseværdien for studiemiljøindikatorerne skal være 
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grøn>= 3,8 og rød <3,2 

 

Justering af grænseværdier for undervisningsevalueringsindikator 
Undervisningsevalueringsspørgsmålene har været drøftet flere gange. I 2017 
blev målemetoden for undervisningsevaluering ensrettet på tværs af fakulteter 
og grænseværdierne harmoniseret. Som opfølgning på årets uddannelseskvali-
tetsprocesser blev det besluttet, at grænseværdierne for indikatoren skal juste-
res 
 
Udvalget besluttede, at de gældende grænseværdier for undervisningsindikato-
ren (grøn>= 3,8 og rød <3,5) ændres, således de fremadrettet er de samme som 
for studiemiljøindikatorerne 
 

grøn>= 3,8 og rød <3,2 
 
Det betyder at feltet, der går i gul, hvor der er et udviklingspotentiale, udvides. 

 

Reducering af de tre obligatoriske undervisningsevalueringsspørgsmål til ét 

spørgsmål, der anvendes som indikator 

Kirsten Brusgaard orienterede om, at der aktuelt er tre obligatoriske undervis-

ningsevalueringsspørgsmål på universitetsniveau. Det drejer sig om følgende, 

hvor førstnævnte anvendes som indikator: 

 

Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningen som  

(Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte)  

 

Jeg har kunnet få faglig hjælp og støtte fra mine medstuderende til un-

dervisningsforløbet 

(Enig| Delvist enig| Hverken eller| Delvist uenig| Uenig) 

 

Der har i undervisningsforløbet været gode muligheder for at få tilbage-

melding/vejledning vedrørende mine faglige præstationer  

(Enig| Delvist enig| Hverken eller| Delvist uenig| Uenig) 

 

Udvalget drøftede og var enige om, at de tre obligatoriske undervisningsevalue-

ringsspørgsmål reduceres til et i form af nedenstående, der også anvendes som 

indikator: 

  

Jeg vurderer det samlede udbytte af undervisningen som  

(Meget stort udbytte| Stort udbytte| Noget udbytte| Lille udbytte| Intet udbytte)  

 

Tidsplan, fortsat forenkling og konsolidering 

Kirsten Brusgaard orienterede om tidsplanen for den fremadrettede proces. 

Tidsplanen blev godkendt af udvalget.  

 

Referat fra IA ledelsesforum 
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Kirsten Brusgaard orienterede om, at det på mødet i IA ledelsesforum den 10. 

september blev besluttet, at det videre arbejde med justering af uddannelses-

kvalitetsprocesserne fremadrettet skal ske i regi af Udvalget for Uddannelse.  

Referatet fra det sidste møde i IA ledelsesforum, der var vedlagt som bilag, blev 

godkendt af udvalget. 

 

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

gelsksprogede uddannelser (BE, kl. 14.40, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om, at bestyrelsesformænd og rektorer fra universiteterne 

var indkaldt til møde hos ministeren den 29. oktober. Berit Eika deltog fra Aarhus 

Universitet, og hun redegjort kort for mødets indhold og drøftelserne herpå. 

 

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

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. Der var få justerin-

ger hertil. 

 

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

Der var følgende meddelelser til dagens møde. 

 

1. Status og plan for EVA fastholdelsesrapporterne 

Udvalget for Uddannelse via Evalueringsinstituttet EVA bedt om at få udarbejdet 

fastholdelsesrapporter på udvalgte uddannelser. Rapporterne bliver leveret fra 

EVA primo november. 

 

2. Invitation til konferencen Uddannelse, karriere og køn 

Danske Universiteter, CBS og DTU afholder en konference om kønsbalance i stu-

die- og karrierevalg. Konferencen afholdes den 10. januar 2019 kl. 9:00-15:30 på 

CBS. 

Det fulde program og tilmelding sendes ud i november, hvor det tilsendes udval-

get. 

 

3. LGU referat 

Der er afholdt møde i LGU den 1. oktober. Referatet var vedhæftet til orientering. 

 

4. Evaluering af institutionsakkreditering 

Danske Universiteter, Danske Professionshøjskoler, Danske Erhvervsakademier 

og De maritime professionsbacheloruddannelser har sendt et fælles i input til eva-

luering af institutionsakkreditering. Henvendelsen er sendt til styrelsen akkredite-

ringsinstitutionen og Akkrediteringsråder og var uploadet som bilag. 

 

5. Opdateret udgave af Handlingsplan vedr. instanser, regler og procedurer for 

chikane, mobning, vold og diskrimination mod studerende 
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En opdateret udgave af Handlingsplan vedr. instanser, regler og procedurer for 

chikane, mobning, vold og diskrimination mod studerende foreligger og var uplo-

aded til orientering 

 

9. Eventuelt  

Intet til dette punkt 


