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Møde den 28. 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: Frederik Langkjær (pkt. 2), Maria Juhler Maibom (pkt. 2, 3 og 4) samt Anders 
Hyldig, Kurt Bøge og Torben Brejnegaard-Nielsen (alle pkt. 7) 
 
 

Dagsorden 

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

2. Kvalitetssystem (BE, kl. 13.05, 40 min.) 
Initial drøftelse af kvalitetspolitikkens fremadrettede udformning i lyset af udvik-
lingen kvalitetsområdet, som AU har gennemgået siden den seneste udgave af po-
litikken blev godkendt  
 

3. Trivselsmidler (BE, 13.45, 40 min) 
Præsentation af de fire initialt definerede spor mhp. drøftelse og kvalificering af 
disse samt godkendelse af forslag til den videre proces.  
 

4. Undersøgelse af digital undervisning og eksamen forår 2020 – godken-
delse af opdrag til leverandør (BE, kl. 14.25, 10 min) 
Udvalget har besluttet, at en ekstern leverandør skal gennemføre en undersøgelse 
af den digitale undervisning og eksamen i F20. Udgangspunktet for dialogen med 
den eksterne leverandør skal rammesættes i et opdrag til leverandøren, der fore-
lægges udvalget med henblik på kvalificering og godkendelse. 
 

5. Studenterhus Aarhus (BE, 14.35, 15 min) 
 Orientering om status i Studenterhus Aarhus, samt aftale om inddragelse heraf 

som samarbejdspartner og operatør på en række konkrete opgaver for udvalget, 
herunder på aktiviteter, der fastholder internationale studerende  

 Ansøgning vedr. sidstnævnte er vedlagt som bilag. 
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6. Alternativ plan for håndtering af afvikling af AU Summer University 
2020 i lyset af COVID-19-situationen (BE, kl. 14.50, 10 min) 
På baggrund af drøftelsen i udvalget den 21. april indstilles det, at udvalget godkender 
forslaget til en alternativ plan for afvikling af AU Summer University 2020.   
 

7. Arbejdsgruppe for forretningspraksis i LMS (BE, kl. 15.00, 10 min) 
Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe og beskrivelse af proces for afdækning af og 
anbefalinger til forretningspraksis for oprettelse, anvendelse og udfasning af kurser i 
AU’s LMS 
 

8. Gensidig orientering (BE, 15.10, 15 min) 
Gensidig orientering og herunder drøftelse af eventuelle aktuelle problemstillinger 
vedr. Corona. 

 
9. Kommende møder (BE, 15.25, 5 min) 

 
10. Punkter til orientering  

 
11. Eventuelt  
 
  


