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Møde den 29. september, 2020, kl. 13:00 – 15:00 
 
Lokale: Frandsenssalen 
 
Møde i Uddannelsesudvalget 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Lise Wogensen Bach (HE), 
Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-
nelse) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæster: Liza Strandgaard og Iris Maria Pedersen (pkt. 2) samt Kirsten Brusgaard (pkt. 
3). 
 
Afbud: Finn Borchsenius 
 

Dagsorden 

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

2. E-læringsforløb om databeskyttelse målrettet studerende (BE, kl. 13.05, 
25 min)  
CESU er af udvalget udpeget som projektejer for udvikling af et modulbaseret e-
læringsforløb om databeskyttelse (GDPR) for studerende. Udvalget orienteres om 
status for udformning af forløbet og drøfter et forslag til en implementeringsmo-
del. 
 

3. Antal re-design i 2020 (BE, kl. 13.30, 10 min) 
Orientering vedr. registrerede antal re-designede undervisningsforløb i 2020 samt 
drøftelse af timing i monitoreringen. 

 
4. Ambitionsniveau for, organisatoriske rammer om og ressourcealloke-

ring til den pædagogiske udrulning af Brightspace (NL, kl. 13.40, 30 min) 
LMS-projektet er på vej ind i den sidste fase, hvor udrulningen af Brightspace i 
fagmiljøerne skal forberedes. Denne fase kræver, at der tages beslutning om ambi-
tionsniveauet for udvikling af kursusskabeloner, at de organisatoriske forbindel-
seslinjer mellem de mange involverede aktører og arbejdsgrupper sikres, og at der 
allokeres tilstrækkelige ressourcer til at komme i mål med projektet. 

 
Faste punkter 
 

5. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 14.10, 10 min) 
Gensidig orientering og herunder drøftelse af eventuelle aktuelle problemstillinger 
vedr. Covid-19, undervisning og eksamen. 
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6. Kommende møder (BE, 14.20, 5 min) 
Gennemgang af dagsorden til de kommende møder 

 
7. Meddelelser (BE, 14.25, 5 min) 

 
8. Ekstra punkt: Opfølgning på inspirationsmøde med LinkedIn (KT, kl. 

14.30, 10 min) 
Opfølgning på de centrale temaer i oplægget og perspektiverne herpå for AU: Kar-
riere, Alumne og LinkedIn Learning 
 

9. Eventuelt (BE, kl. 14.40, 5 min) 
 
 
 
  


