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Møde den 26. april 2019, 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 (Universitetsledelsens stab) 

Øvrige: Kristian Thorn (AU Uddannelse), Bente Lynge Hannestad (AU Uddannelse) og 

Kirsten Brusgård (Universitetsledelsens stab) 

 

Afbud: Niels Overgaard Lehmann (AR) 

 

Gæster: Tina Keiding, CuDIM og Jens Bennedsen, STLL (pkt. 2), Pernille Kirk Jensen 

(pkt. 3), Mette Buhl (pkt. 4) 

 

 

Referat 

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

Det blev foreslået, at punkt 3 og 4 blev byttet om. Det blev imødekommet, hvoref-

ter dagsordenen blev godkendt. 

 

Referatet var godkendt pr. mail forud for mødet. 

  

2. Pædagogisk kompetenceudvikling og meritering  

Berit Eika kvitterede for, at de universitetspædagogiske centre på baggrund af en 

aktuelle række anledninger har taget initiativ til, at Udvalget for Uddannelse tager 

pædagogisk kompetenceudvikling og meritering op til en initial drøftelse.  

 

En af anledningerne er blandt andet Udvalget for Bedre Universitetsuddannelsers 

37 anbefalinger. Heri foreslås det i anbefaling nr. 30, ”At der indføres ret og pligt 

til pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling for undervisere på alle karrie-

retrin”. Ministeriet har i kølvandet på rapporten nedsat en arbejdsgruppe med re-

præsentanter fra universiteterne, der har til opgave at se på, hvordan anbefalingen 

kan implementeres på alle universiteter. Hertil har Aarhus Universitets EDU-IT 

strategi ”anerkendelse af undervisning” som et delmål. 

 

På baggrund af et skriftligt oplæg fra de universitetspædagogiske centre drøftede 

udvalget, hvorledes rammerne for pædagogisk kompetenceudvikling og meritering 

kan se ud på Aarhus Universitet. Drøftelserne tog udgangspunkt i en række skitse-

rede eksempler fra ind- og udland. 

 

Hovedpointerne i drøftelserne var følgende:  
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 Mange komplekse spørgsmål er stillet i det rundsendte oplæg. Det vil kræve tid 
og mere baggrundsmateriale at besvare spørgsmålene. Dagens drøftelse må be-
tragtes som helt initial, og der er grund til at følge op enten ved flere drøftelser 
af udvalgte emner og/eller ved en temadag om emnet.  

 Drøftelserne vil blive aktualiseres af de anbefalinger, som de nationalt nedsatte 
meriteringsudvalg og (muligvis) stillingsstrukturudvalg må forventes at give 
anledning til 

 Der skal ske en afklaring af opgavefordeling mellem det fælles og det fakultære 
for fyldestgørende at kunne besvare de spørgsmål, der er stillet i oplægget.  

o Aarhus Universitet har valgt en organisatorisk model, hvor pædagogisk 
kompetenceudvikling er forankret på fakulteterne, hvorfor mange af-
klaringer og prioriteringer skal ske lokalt. Institutledere har med deres 
personaleansvar en central rolle, der skal tænkes ind i en evt. justering 
af den eksisterende kompetenceudviklingspraksis 

o Udvalget for Uddannelse har ansvar for kvalitetssystemet på uddannel-
sesområdet, hvilket muligvis kan udgøre den ramme, som pædagogisk 
kompetenceudvikling også kan tænkes ind i. Særligt kan en kommende 
justering af kvalitetspolitikken tænkes sammen med udarbejdelsen af 
en fælles vision for pædagogisk kompetenceudvikling 

 Der var enighed om, at vi på tværs af AU fremadrettet ikke blot har blik for ud-
vikling af individuelle pædagogiske kompetencer, men vi fremadrettet i sti-
gende grad sætter fokus på udvikling af teambaserede pædagogiske kompeten-
cer i de pædagogiske indsatser og kurser. 

 Den vedlagte oversigt over centrenes udbud af pædagogiske kurser til forskel-
lige karrieretrin giver et godt overblik og kunne eventuelt fungere som afsæt 
dels for flere udbud på tværs af universitetet og dels for, at der udarbejdes en 
beskrivelse af forventninger til hvilke kompetencer, der skulle erhverves på for-
skellige karriere trin. En beskrivelse, som kunne indgå, hvis Aarhus Universitet 
vælger en certificeringsmodel. 

3. Initial drøftelse af analysemuligheder ved brug af mobilitetsdata  

Udvalget for Uddannelse bevilgede i 2018 strategiske midler til indkøb af data hos 

Danmarks Statistik med henblik på at styrke få ledelsesinformationen vedrørende 

de studerende mobilitet.  

 

AU Uddannelsen har på den baggrund udarbejdet mobilitetskort for kandidatdi-

mittender i Power BI, der blev frigivet ultimo 2018. I disse er kandidatdimitten-

ders mobilitet, adgangsgrundlag til kandidatuddannelsen, kandidatdimittenders 

gennemsnitlige studietid og kandidatdimittenders beskæftigelse 1 år efter dimis-

sion inkluderet. Hertil har AU Uddannelse senest har lagt data på bachelor- og 

professionsbachelordimittender ind i Power BI. Rapporterne er opbygget, så det er 

muligt at sammenligne med de øvrige universiteter. 

 

Kristian Thorn og Pernille Kirk præsenterede overstående på mødet. I den forbin-

delse opfordrede Kristian Thorn til, at fakulteterne gennemgår materialet i Power 

BI med henblik på at få et overblik over de analysemuligheder, der er tilgængelig 

heri. I forlængelse af det foreslog Kristian Thorn, at en medarbejder på hvert fa-
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kultet udarbejder en rapport til fakultetsledelsen på basis af Power BI om fakulte-

tets uddannelser i tal og figurer. Det kunne ske med udgangspunkt i den årsrap-

port, som AU uddannelse har udarbejdet til Udvalget for Uddannelse og Universi-

tetsledelsen. 

 

Bente Lynge Hannestad tilbød, at AU Uddannelse udbyder en seance for rådgi-

verne på fakulteterne og eventuelle andre interesserede brugere, hvori der gives en 

introduktion til Power BI. Det blev aftalt, at Bente Lynge Hannestad afdækker 

blandt rådgiverne, hvorvidt det er interesse herfor.  

 

Følgende blev besluttet 

Berit Eika og udvalget udtrykte stor tilfredshed med resultatet og mulighederne, 

etableringen af Power BI giver, samt ros til det bagvedliggende arbejde. 

 

Udvalget besluttede, at det omfattende materialet, der er gjort tilgængelig i Power 

BI skal omtales i Uddannelsesberetning 2019 og Årsrapporten for 2019. Jeppe 

Norskov Stokholm sørger herfor. 

 

Udvalget gav udtryk for, at der ikke aktuelt er behov for supplerende analyser og 

notater på baggrund af data tilgængeligt i Power BI. Udgangspunktet er, at det 

omfattende materiale, der er gjort tilgængeligt heri, skal tages i brug, før yderli-

gere initiativer igangsættes.  
 

4. Eksamenssnyd  

Kristian Thorn orienterede om, at der har vist sig behov for, at sanktionerings-

praksis for så vidt angår studerende, som skal på udveksling eller i projektoriente-

ret forløb, ændres.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede og godkendte den foreslåede justering. 

 

Udvalget besluttede desuden, at det på et kommende møde ønsker at drøfte sank-

tionspraksis i sager vedr. eksamenssnyd. Jeppe Norskov Stokholm sørger i samar-

bejde med Bente Lynge Hannestad for, punktet bliver programsat i efteråret 2019.  

 

Udvalget tog den udarbejdede oversigt over omfanget af antallet af sager vedr. ek-

samenssnyd i 2017 og 2018 til efterretning. 

 

5. Læringsbarometeret – Rapport baseret på AU’s stikprøveresultater 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet d. 5.  februar 2019 modtog en fo-

reløbig orientering om svarprocenter og resultater fra Læringsbarometeret. AU 

Uddannelse har bearbejdet materialet yderligere og præsenterede på den bag-

grund en rapport over resultaterne. 
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Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede de præsenterede resultater i rapporten. Det fandt ikke, at de gi-

ver anledning til yderligere opmærksomhedspunkter eller anbefalinger i forhold til 

den kommende orientering af Universitetsledelsen herom på mødet her i den 14. 

maj. 

Det blev foreslået, at opbygningen af et par af tabeloversigterne justeres. Bente 

Lynge Hannestad sørger for, det sker.  

 

Berit Eika orienterede om, at det er vigtigt, at det sikres og dokumenteres, at resul-

taterne fra Uddannelseszoom og Læringsbarometer (for de uddannelser, der har 

deltaget i sidstnævnte med fuld population) drøftes i studienævnene. Prodeka-

nerne sørger for, at studieadministrationen på de respektive fakulteter orienteres 

herom.  

 

6. Orientering vedr. internationale strategiske partnerskaber (BE, kl. 

14.20, 20 min.) 

Berit Eika orienterede udvalget om status på Aarhus Universitets internationale 

strategisamarbejde. Herunder særligt universitetsalliance, hvor fokus primært er 

på uddannelse. Alliancen, der er indgået i anledning af EUN-udspillet, består for-

uden Aarhus Universitet af følgende universiteter:  
 Humboldt-universität zu Berlin (DE) 
 King’s College London (UK) 

 Université catholique de Louvain (BE)  

 Universitetet i Oslo (NO) 
 Université Paris Diderot (FR) 
 Universidade de Lisboa (P) 

 

Berit Eika orienterede om, at der aktuelt pågår følgende aktiviteter i universitets-

alliancen: 

 Ansøgning om strategisk samarbejde indsendt ultimo marts vedrørende gensi-

dig inspiration og samarbejde om uddannelsesforløb målrettet transferable 

skills 

 Udarbejdelse af vision for samarbejdet og arbejdspakker til en kommende 

EUN-ansøgning, hvor Aarhus Universitet har ansvar for et oplæg til en ar-

bejdspakke vedrørende transferable skills. Dette drøftes på møde i Coordina-

tion Group den 30. april 

 Administrativt seminar den 6.-7. juni med fokus på de administrative udfor-

dringer, der skal adresseres forud for øget samarbejde 

 Ledelsesseminar (universitetsledelsen som primære deltagere) den 20. sep-

tember med fokus på visionen 

 

Berit Eika orienterede desuden om, at universitetsledelsen drøftede det internatio-

nale strategiske samarbejde på deres månedsmøde den 29. marts, hvor de også be-

kræftede organiseringen af arbejdet.  
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Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Godkendelse af kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. entreprenør-

skab i undervisningen  

Berit Eika orienterede om, at udvalget tidligere har besluttet at nedsætte en ar-

bejdsgruppe, der skal fremstille et kvalificeret beslutningsgrundlag til, hvordan 

den tværgående entreprenørskabsundervisning kan tilbydes på uddannelserne på 

Aarhus Universitet.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget godkendte kommissoriet med nogle enkelte bemærkninger. Herunder at 

det skal præciseres, at udvalget har vedtaget, at arbejdet skal foregå i to spor. Det 

ene spor er valgmuligheder, der med få justeringer på de respektive fakulteter ind-

går i det almindelige udbud. Denne del har prodekanerne ansvar for. Det andet 

spor tager sigte på en tværgående aktiviteter, hvilket den nedsatte arbejdsgruppe 

fremstiller et kvalificeret beslutningsgrundlag til.  

 

Udvalget besluttede, at følgende formulering i kommissoriet justeres  

Det kan enten udbydes i regi af AU Summer University eller som et tværgå-

ende valgfag på kandidatuddannelsen på de fire fakulteter 

 

til 

 

Det kan eksempelvis udbydes i regi af AU Summer University eller som et 

tværgående valgfag på kandidatuddannelsen på de fire fakulteter. 

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, ovenstående justeres i kommissoriet, hvoref-

ter det fremsendes til arbejdsgruppens formand, Claus Thrane. 

 

8. Årshjul for målopfølgning og anden afrapportering  

Berit Eika orienterede om, at der på udvalgets opfordring er udarbejdet et årshjul, 

der rummer en samlet oversigt over den række af indsatser, der er planlagt vedr. 

målopfølgning og processerne i forhold hertil. 

 

Udvalget takkede for oversigten og udtrykte ros til det arbejde, der lå til grund her-

for. 

 

9. Drøftelse af program for udvalgets strategidag den 25. juni  

Berit Eika orienterede om, at udvalget har programsat et halvdagsseminar den 25. 

juni, hvor fokus er EDU-IT satsningen. Der var udarbejdet et udkast til et program 

for dagen, der blev fremlagt med henblik på kommentering og kvalificering.  

 

Følgende blev besluttet 
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Det blev besluttet, at seminaret udskydes til efteråret 2019. Der ønskes til dagen 

en oplægsholder, der evner at løfte drøftelserne vedr. EDU-IT satsningen op i et 

helikopterperspektiv. Udvalgets medlemmer overvejer mulige emner hertil, som 

kan indmeldes til Jeppe Norskov Stokholm. 

 

Kristian Thorn foreslog, at udvalget den 1. eller 2. juli inviterer Dan Gilbert, Gil-

bert + Chittenden, til et ekstra møde i udvalget under temaet Design Thinking. 

Dan Gilbert er i første halvdel af juli måned tilknyttet Aarhus Universitet som ar-

rangør af et sommerskolekursus.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tilsluttede sig forslaget fra Kristian Thorn. Jeppe Norskov Stokholm la-

ver en doodle med henblik på at afdække, hvilken dato, mødet kan afvikles på. 

Hertil sørger han samme med Bente Lynge Hannestad for at udarbejde et udkast 

til et program for dagen og afdække mulige emner til drøftelse herpå, som forelæg-

ges udvalget.  

 

10. Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. 

 

11. Meddelelser  

Der var følgende meddelelser til dagens møde 

1. Kommende analyse af barrierer og potentialer i udbud af videregående fleksi-

bel voksen-, efter- og videreuddannelser 

Udvalget blev skriftligt orienteret om, at Styrelsen for Forskning og Uddannelse 

har valgt Rambøll til at gennemføre en analyse af barrierer og potentialer i udbud 

af videregående fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Analysen er 

en opfølgning på trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og vi-

dereuddannelse. Rambøll vil sende spørgeskemaer ud efter påske og forventer, at 

den endelige rapport er færdig til sommer. 

 

2. Status vedr. AU Summeruniversity 

Udvalget blev skriftligt orienteret om status på 1. ansøgningsrunde ift. AU Sum-

mer University 2019.  

 

3. Invitation til deltagelse i DEAs uddannelsespolitiske netværk - EdLab 

Udvalget blev skriftligt orienteret om, at DEA har inviteret en repræsentant fra AU 

til at deltage i deres uddannelsespolitiske netværk, EdLab. Forslag kan meddeles 

Jeppe Norskov Stokholm umiddelbart efter mødet.  

 

4. Nyhedsbrev fra Studenterpræsterne 

Udvalget blev skriftligt orienteret om, at Studenterpræsterne fremadrettet udgi-

ver årligt et nyhedsbrev, der skal give samarbejdspartnere på og uden for AU et 
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indblik i studenterpræsternes virke, herunder individuelle samtaler, arrangemen-

ter, samtalegrupper og gudstjenester.  

 

5. Udvikling af studiestart - orientering vedr. revideret program og tilbud 

Udvalget har bevilget strategiske midler til et forløb med kompetenceudvikling af 

tutorer på alle fakulteter med henblik på udvikling af studiestarten. VEST-båndet, 

der har modtaget midlerne, har på udvalgets anmodning fremsendt et revideret 

program og tilbud for forløbet, som blev forelagt skriftligt til orientering. 

 

6. Referat fra møde i LGU 

Der er afholdt møde i LGU den 1. april. Referatet herfra var vedlagt til orientering. 

 

7. Workshop invitation: Educational Quality at Universities 

Udvalget blev skriftligt orienteret om en invitation til en workshop, der henvender 

sig til undervisere og uddannelsesudviklere, som arbejder med international ud-

dannelse. Formålet med workhoppen er at understøtte, at alle studerende får en 

international dimension i deres studier, og at underviserne er godt klædt på til at 

udvikle den internationale dimension i deres uddannelser. Workshoppen er en del 

af EQUiiP - et Erasmus+ projekt. 

 

12. Eventuelt  

Kristian Thorn orienterede om, at han har været til møde i Danske Universiteters 

Uddannelsesgruppe. Han redegjorde kort for de drøftelser, der var på dagsorde-

nen.  


