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Møde den 14. april, 2020, kl. 13:00 – 15:30 
 
Lokale: Virtuelt via ZOOM. 
OBS! ZOOM kan tilgås via mødeindkaldelsen i Outlook.  
 
Møde i Udvalget for Uddannelse 
 
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: Marianne Kjær (pkt. 2) 
 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 13.00, 5 min.)  
Godkendelse af dagsorden  
 
OBS! Da mødet har en varighed på 2½ time, aftales husreglerne for afholdesen 
heraf indledningsvist. Herunder placering af korte pauser mv. 
 

2. Ny uddannelse 2020 II – 1. drøftelse af Arts ansøgning (BE, kl. 13.05, 20 
min.) 
Drøftelse af ansøgning om ny uddannelse på Arts på baggrund af præsentation 
heraf ved Niels Lehmann 
 

3. Status på Corona (BE, 13.25, 20 min) 
Gensidig orientering fra  

• Universitetsledelsen (v/Berit Eika) 
• Beredskabsgruppen (v/Kristian Thorn) 
• Fakulteterne (v/Finn Borchsenius, Per Andersen, Niels Lehmann og Lise 

Wogensen Bach) 
 
Er der aktuelle specifikke problemstillinger, der ønskes drøftet vedr. Corona, kan 
de tillige tages op under punktet. 
 

4. Rammer for årlig status 2020 (BE, 13.45, 10 min) 
Som opfølgning på drøftelse i udvalget den 31. marts fremlægges forslag til ram-
mer afvikling af årlig status i 2020 mhp. godkendelse. 

 
5. Undervisningsevaluering F20 (BE, 13.55, 20 min) 
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Med udgangspunkt i den fysiske nedlukning af Aarhus Universitet og den deraf 
omlagte undervisning tages en initial drøftelse af rammerne for og afviklingen af 
undervisningsevalueringen for F20.  
 

6. Trivselsmidler fra UFM – AUs deltagelse i standardindsats udbudt af 
UFM og Studenterrådgivningen (BE, 14.15, 20 min) 
UFM og Studenterrådgivningen har udarbejdet en standardindsats, som de tilby-
der de videregående uddannelsesinstitutioner at deltage i.  
 

7. Udveksling i E20 (KT, 14.35, 20 min) 
Drøftelse af forslag til fælles position i forhold til de scenarier, der vil kunne opstå, 
hvis AU-studerendes planlagte udvekslingsophold i E20 udskydes eller aflyses 
som følge af COVID-19 

 
8. Aarhus Universitets gymnasiestrategi: handleplaner ift. gymnasiele-

delser og –bestyrelser samt strategisk gymnasiekommunikation (BE, 
14.55, 15 min) 
Aarhus Universitets gymnasiestrategi blev vedtaget i 2019 og i forlængelse heraf 
skal en række handleplaner drøftes. På mødet drøftes på baggrund af en skriftlig-
præsentation handleplan ift. gymnasieledelser og –bestyrelser samt strategisk 
gymnasiekommunikation 
 

9. EDU IT kvartals status (Q1) (BE, 15.10, 10 min) 
Udvalget orienteres om status på igangværende projekter samt Hub’ens økonomi 
på baggrund af en skriftlig orientering fra Anders Hyldig 

 
10. Kommende møder (BE, 15.20, 5 min) 

 
11. Punkter til orientering (BE, 15.25, 5 min) 

 
12. Eventuelt   

  


