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Dagsorden for fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Erhvervsudvalget den 6. april 
2021 kl. 13-15.15 
 
Deltagere 
Uddannelsesudvalget 
Berit Eika (formand), Morten Rask (BSS), Lise Wogensen Bach (HE), Niels Lehmann (AR), Finn 
Borchsenius (TECH), Kristine Kilsaa (NAT) og Kristian Thorn (AU UDD). 
Sekretariat: Maria Juhler Maibom (US). 
 
Erhvervsudvalget  
Lone Ryg Olsen (formand), Per Baltzer Overgaard (BSS), Thomas G. Jensen (HE), Unni From (AR), 
Kurt Nielsen (næstformand) (TECH), Jørgen Brøchner Jespersen (NAT) og Kirsten Jensen (EogI). 
Sekretariat: Lea Vad Brændgaard (EogI). 
 
Afbud: Morten Rask (BSS) 
 
 
Mødet foregår på Zoom 
 
Formålet med mødet 

• Gensidig orientering om vision og strategi relateret til målet om samspil mellem studerende 
og arbejdsmarkedet i Strategi 2025  

• Give udvalgsmedlemmerne bedre indsigt i, hvordan der arbejdes med henholdsvis 
erhvervsrettede kompetencer i uddannelserne og med at øge virksomheders motivation for 
at ansætte dimittender 

• Drøfte hvordan de to udvalg kan udbygge samarbejdet 
 
Program: 
 
Kl. 13.00 – 13.25: 
Velkomst og rammesætning ved Berit Eika og Lone Ryg Olsen 
Oplæg om vision og strategi relateret til mål i Strategi 2025: Samspil mellem studerende og 
arbejdsmarkedet, herunder overvejelser om rollefordeling og samarbejde mellem udvalgene og 
præsentation af 

a. Arbejdsmarkedsprojekt: Hvorfor og hvordan, strategiske mål, delmål, output og aktiviteter 
(BE) 

b. Delstrategiens indsatser ift. ”Dimittender skaber værdi” inkl. kommentarer (LRO) 
 
Kl. 13.25 – 13.55:  
Arbejdsmarkedsrettede kompetencer i uddannelserne ved prodekanerne for uddannelse 
Dimittender fra AU ansættes primært på baggrund af den faglige ballast, de har fået gennem deres 
forskningsbaserede uddannelse. Uddannelsernes arbejdsmarkedsrelevans sikres til stadighed gennem 
en variation af tiltag. Hver uddannelsesudvalgsmedlem giver en kort 3 minutters præsentation af 

• Aftagerpaneler og studerendes eksponering for aftagerne – Lise Wogensen Bach 
• Kvalitetsarbejde (data, eksterne eksperter mv.) – Finn Borchsenius 
• Projekt digitale kompetencer – Niels Lehmann 
• Erhvervsspecialer og projektorienterede forløb – Kristian Thorn 
• Match mellem studerende og virksomheder – Kristine Kilså 

 
Kl. 13.55 – 14.05:  
Pause 
 
Kl. 14.05 – 14.35: 
Kort oplæg om, hvordan der arbejdes med at øge virksomheders motivation for at 
ansætte dimittender og skabes forbindelse mellem AU-studerende og virksomheder  
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Virksomhederne har ikke altid tilstrækkeligt kendskab til muligheder og fordele ved at samarbejde med 
studerende under uddannelse og ansættelse af dimittender fra universiteterne. Det arbejdes der med via 
en lang række samarbejder med kommuner, lokale SMV’er, store virksomheder, jobcentre, A-kasser og 
erhvervsfremmesystemet. Hvert erhvervsudvalgsmedlem giver en kort 3 minutters præsentation af  

• Ekstracurriculær aktivitet. Life Science matchmaking dag – Thomas G. Jensen 
• Samarbejde med SMV’er. Akademiker i Erhvervslivet – Unni From 
• TBMI Challenge og samarbejde i Herning – Per Baltzer Overgaard 
• Kommunesamarbejde – Jørgen Brøchner Jespersen 
• Lokale erhvervsudvalg og -ambassadører – Kurt Nielsen 
• Erhvervsfremme – Kirsten Jensen 

 
Kl. 14.35 – 15.15: 
Det videre samarbejde mellem Erhvervsudvalg og Uddannelsesudvalg: 
I små grupper drøftes, hvordan udvalgene kan udvikle samarbejdet. Der kan eventuelt tages 
udgangspunkt i et eller flere af nedenstående spørgsmål: 

• Hvordan kan vi udbygge samarbejdet mellem udvalgene? 
• Hvilke synergimuligheder ser udvalgsmedlemmerne i forhold til nogle af de præsenterede 

aktiviteter? 
• Hvad er de næste opgaver, som udvalgene skal tage fat på sammen og hver for sig? 

 
 
 


