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Møde den 28. maj 2019, kl. 12:00 – 14:00 

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) 

Gæster: Birgitte Højland (pkt. 2) og Camilla Schrøder (pkt. 3) 

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 12.00, 5 min.)  

 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Referatet fra mødet den 14. maj var godkendt pr. mail. 

 

2. Gymnasiestrategi (BE, kl. 12.05, 20 min) 

Opfølgning på drøftelserne i uddannelsesfora. 

 

Berit Eika orienterede om, at Udvalget for Uddannelse den 5. marts 2019 beslut-

tede, at gymnasiestrategien skulle sendes til drøftelse på de fire fakulteter i deres 

respektive uddannelsesfora med frist for tilbagemelding den 1. maj. Der var på 

baggrund af drøftelserne i fakulteternes uddannelsesfora udarbejdet en skriftlig 

orientering til udvalget, der var vedlagt som bilag sammen med den senest revide-

rede udgave af gymnasiestrategien. Udvalget drøftede kort orienteringen.  

 

Følgende blev besluttet 

Gymnasiestrategien blev godkendt af udvalget. Den fremsendes herefter til Uni-

versitetsledelsen med henblik på endelig godkendelse, samt ”Samarbejdsorganisa-

tionen mellem AU og gymnasieskolen” med henblik på orientering. 

 

Prodekanerne orienterede om, at de enkelte fakulteter har udpeget en koordinator 

på nær BSS, der sørger for at dette sker inden 1. juli, 2019. 

 

Birgitte Højland orienterede om, at der laves et arrangement i efteråret 2019 med 

fokus på gymnasiesamarbejdet. Udvalget orienteres, når programmet hertil er 

klar. 

 

3. Kommunikationsplan for KOT (BE, kl. 12.25, 10 min) 

Berit Eika orienterede om, at er udarbejdet en kommunikationsplan for Aarhus 

Universitets indsats i forbindelse med KOT i 2019.  
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Kommunikationsplanen er inddelt i tre faser: 
 Fase 1: Frem til ansøgningsfristen den 5. juli kl. 12.00.  

 Fase 2: Frem til og med tilbud om pladser den 26. juli kl. 00.01.  

 Fase 3: Ledige pladser og efteroptag frem til studiestart ultimo august 

I kommunikationsplanen indgår forslag til hovedbudskaber og udmeldinger for 

hver af de tre faser samt overblik over talspersoner, intern organisering, godken-

delsesprocedurer samt forslag til kommunikationsprodukter og beredskab i form af 

en Q&A. I planene er processen for talleverancer tillige beskrevet.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget havde en række bemærkninger til kommunikationsplanen, herunder for-

slag til hovedbudskaber, godkendelsesprocedure og kommunikationsprodukter. 

Camilla Schrøder justerer kommunikationsplanen på baggrund heraf, der sendes 

til Universitetsledelsen til meddelelse medio juni. 

  

4. Proces for tildeling af EDU-IT projektmidler 2020 (BE, kl. 12.35, 15 min) 

Berit Eika orienterede om, at et central aspekt af EDU-IT satsningen på Aarhus 

Universitet er de puljemidler, som skal sikre underviserne mulighed for at gen-

tænke deres undervisningspraksis og eksperimentere med digitale læringsteknolo-

gier og pædagogiske interventioner i deres undervisning.  

 

Udvalget besluttede på mødet den 19. marts 2019, at tildelingsprocessen for mid-

lerne i 2020 skal revideres, så den i højere grad skal tilpasses fakulteternes og un-

dervisernes årshjul.  

 

Følgende blev besluttet 

Procesplan: Udvalget besluttede, at 
 Kommunikationen indledes sommeren 2019 frem mod deadline for ansøgning 

d. 7. november  

 Bedømmelsesudvalgets indstilling forelægges udvalget den 12. december 2019.  
 Bevillingsbreve til projektansøgerne udsendes i uge 2 i 2020 

 

Projektskabelon: Udvalget besluttede, at 
 Projektansøgerne anvender samme projektskabelon mhp. at skabe en ensartet-

hed i projektbeskrivelserne 

 

Bedømmelsesudvalg: Udvalget besluttede, at 
 Bedømmelsesudvalget fra 2019 genudpeges mhp. at skabe kontinuitet i vurde-

ringsprocessen.  

 Hvis der er et medlem af bedømmelsesudvalget, der ikke har mulighed for del-
tage, indstiller fakultetet en substitut. 

 Bedømmelsesudvalget sekretariatsbetjenes af Troels Pedersen, pædagogisk 
konsulent i EDU-IT Hub. 
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 Det tilstræbes, at der fremadrettet sikres en løbende udskiftning af udvalgs-
medlemmerne. 

 

Vurderingskriterier: Udvalget godkendte, at bedømmelsesudvalget i deres vurde-

ring skal have fokus på følgende tre kriterier 
 Impact: Den forventede positive (pædagogiske) effekt ved projektet. 
 Generaliserbarhed: I hvor høj grad projektet kan have positive spillover effek-

ter på andre faglige miljøer. 
 Innovation: I hvor høj grad projektet er nytænkende. 

 

Hertil vedtog udvalget, at et fjerde vurderingskriterie skal tilføjes i form af 

 Projektet skal medvirke til gentænkning af undervisningspraksis og dermed til 
opfyldelse af den strategiske rammekontrakts mål om bedre læring. 

 

Tildelingskriterier: Udvalget besluttede, at  
 Der som udgangspunkt kun bevilges midler til projekter, der omfatter curricu-

lære undervisningsforløb, og at disse forstås som forløb på ordinære uddan-
nelser samt efter- og videreuddannelse 

 Der som udgangspunkt ikke bevilges midler til rejser samt afholdelse af inter-
nater og workshops 

 

Koordinering af ansøgninger: Udvalget besluttede, at  
 Ansøgninger skal indsendes via fakultetssekretariaterne. Dette med henblik på 

at prodekanerne får mulighed for at koordinerer, kvalificere og godkende an-
søgningerne 

 

Erfaringsudveksling: Udvalget besluttede, at  
 Erfaringsudvekslingen opsamles og formidles via AU Educate.  

 Der afholdes en workshop i E19 eller F20 med fokus på formidling af vellyk-
kede projekter og eventuel deltagelse af eksterne oplægsholdere. Denne koor-
dineres af EDU-IT Hub’en med Udvalget for Uddannelse som vært.  

 

Det blev aftalt, at Kirsten Brusgård orienterer Anders Hyldig om udvalget beslut-

ninger. 

 

5. Erhvervsrettede specialer og projektorienterede forløb (BE, kl. 12.50, 25 

min) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitet i henhold til den strategiske ram-

mekontrakts mål 4 (At forberede de studerende bedre til arbejdsmarkedet) skal 

øge såvel antallet af specialer udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet og den 

offentlige sektor som antallet af studerende i projektorienterede forløb. 

  

Prodekanerne redegjorde kort for status på hvert fakultet med udgangspunkt i de 

initiativer, der var igangsat her for at indfri målene. Redegørelsen fra prodeka-

nerne skete med udgangspunkt i en skriftlig orientering, der var bilagt punktet, 

som var centreret omkring følgende: 



 

 

  

  

Side 4/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 
 Dialog med uddannelsesansvarlige 
 Kommunikation 
 Organisering 
 Best practice til inspiration 

 

På baggrund af redegørelsen fra prodekanerne blev der for de tre primære mål-

grupper – studerende, uddannelsesansvarlige og virksomheder – identificeret en 

række konkrete indsatser og indsatsområder, som fremgår af nedenstående. 

 

Studerende 
 Styrket kommunikation til studerende via hjemmeside omkring erhvervsret-

tede specialer og projektorienterede forløb (Arts) og karriereunderstøttende 
aktiviteter generelt (Arts, BSS, HE og ST) 

 Udarbejdelse af pjece mhp. vejledning målrettet studerende (der er tillige ud-
arbejde en pjece målrettet vejledere) (Arts) 

 Styrket information og vejledning via Studieportalen (Arts, BSS, HE og ST) 

 

Uddannelsesansvarlige 
 Uddannelsesfora: Fokus på implementering og deling af best practice samt 

drøftelser af potentialer på tværs af uddannelser (Arts, BSS, HE og ST) 

 Kvalitetsarbejde: Adressering af potentialer for udvikling af samarbejde med 
erhvervslivet omkring erhvervsspecialer og projektorienteret forløb på de år-
lige statusmøder, i forbindelse uddannelsesevalueringer og i handleplaner 
(Arts, BSS, HE og ST) 

 

Virksomheder 
 Projektværter: Der er gennemført en evaluering blandt virksomhedernes pro-

jektværter af projektorienterede forløb (Arts) 
 Hjemmesider: Etablering af tydeligere kommunikation til virksomheder (ST) 
 Kontaktperson på alle uddannelser: Udpeget mhp. at styrke organiseringen af 

kontakten til erhvervslivet og skabe en tydelig indgang for virksomheder (ST) 
 AU Jobbank: Der arbejdes med modeller for, hvorledes AU Jobbank position 

kan forbedres i forbindelse med opslag af projektorienterede forløb (Arts, BSS, 
HE og ST) 

 

Hertil er der yderligere igangsat en række tiltag i form af 
 Ansættelse af en projektmedarbejder i Erhvervsstaben, der bl.a. skal udvikle 

en model for at fremme erhvervsspecialer og projektorienterede forløb 

 Der kan som et pilotprojekt i E19 afvikle projektorienteret forløb i egen virk-
somhed.  De studerende skal arbejde med en eksisterende idé, som kan udvik-
les i egen start-up. Ambitionen er at gøre det til en profitabel virksomhed, som 
har relation i de studerendes kernekompetencer fra deres uddannelse 

 Der er i forbindelse med udvikling af nye studieordninger og revision af eksi-
sterende arbejdet med øget integration og forbedring af såvel projektoriente-
rede forløb som erhvervsspecialer heri. 
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Endelig er de lykkedes at etableret større fokus på bedre og tidligere brobygning 

mellem uddannelser og erhvervsliv med  
 Afvikling af case competitions på Aarhus Universitet. I 2019 drejer det sig om 

ca. 10 større tværfaglige case competitions samt en række mindre fagnære. 

 Styrkelse af virksomhedskontakt både generelt på AU og specifikt uddannel-
sesmæssigt via karriereaktiviteter 

 

På baggrund af drøftelserne udarbejdes en samlet status, der videreformidles til 

erhvervsudvalget. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor. 

 

6. Opfølgning på UUU og fleksible uddannelser (BE, kl. 13.15, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at Lovforslag L 201 om mere fleksible universitetsud-

dannelser m.v. blev vedtaget den 25. april 2019. Det vedtagne lovforslag rummer 

en række initiativer, der kræver forskellig opfølgning. De største initiativer kræver 

lov- og bekendtgørelsesændringer, mens andre kræver opfølgning på universite-

terne alene eller på universiteterne i samarbejde med UFM.  

 

I forhold til de initiativer, der skal løftes på universitetsniveau, har UFM meddelt, 

at de ønsker en tilbagemelding fra universiteterne i efteråret 2019 eller foråret 

2020.  

 

Som led i Aarhus Universitets forberedelsen hertil er der udarbejdet en kommen-

teret oversigt, hvoraf status ift. såvel Aarhus Universitets indsats og lovarbejdet 

fremgår. Oversigten har været til kommentering hos rådgiverne på fakultetssekre-

tariaterne, hvorfra der er indkommet kvalificerende kommentarer.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede oversigten med henblik yderligere kvalificering. Det blev på 

baggrund heraf besluttet, at Jeppe Norskov Stokholm udarbejdet er revideret ud-

gave bestående af to separate dokumenter i form af  
 Et internt styringsdokument 

 Et dokument stilet UFM ifm. tilsynet.  

 

Jeppe Norskov Stokholm inddrager rådgiverne på fakultetssekretariaterne i det 

videre arbejde ift. udarbejdelsen af de to dokumenter. 

 

Udvalget kan sende tekstnære kvalificerende kommentarer til den til mødet fore-

lagte oversigt til Jeppe Norskov Stokholm senest den 7. juni, som kan anvendes i 

det videre arbejde. 

 

7. European First Year Experience – Konference i Aarhus 2020 (FB, kl. 

13.35, 15 min) 

Finn Borchsenius orienterede om, at Aarhus Universitet i 2020 vært for konferen-

cen ”European First Year Experience” (EFYE). Konferencen har fokus på at 
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fremme førsteårsstuderendes oplevelser og erfaringer i overgangen til universi-

tetsstudierne.  

 

Arbejdsgruppen, der tilrettelægger konferencen, havde som oplæg til konferen-

cens tema foreslået ”One for all, all for one”. Det belyser, hvorledes alle har en ak-

tie i at få integreret de nye studerende bedst muligt på deres uddannelse. Det gæl-

der både den studerende selv, medstuderende, undervisere og administrativt per-

sonale. Temaet tager afsæt i forskning på området, bl.a. Vincent Tintos ”Student 

retention theory”, der blev præsenteret på symposium om studieintensitet og gen-

nemførelse på Aarhus Universitet i november 2018. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tilsluttede sig forslaget til temaet og kom med følgende input til potenti-

elle undertemaer 
 Førsteårsdidaktik 
 Brug af og erfaringer med predictive analytics og data som led i studiestart 

og fastholdelse 
 Samarbejde med gymnasieskolen med særligt fokus på overgange/transiti-

ons 

 Ensomhed og fællesskab 

 

Udvalget opfordrede til, at annonceringen af konferencen igangsættes umiddel-

bart efter sommerferien. 

 

8. Orientering om udvidelse af retskravet (KT, kl. 13.50, 5 min) 

Kristian Thorn orienterede om den treårige udvidelse af retskravet og udmøntnin-

gen heraf i kandidatadgangsbekendtgørelsen, der trådte i kraft fra januar 2019.  

 

Udvidelsen kan ifølge Kristian Thorn betyde enkelte særløsninger for bachelorer, 

der blev færdige i vinteren 2019, men den vil primært få effekt fra sommeroptaget 

2019. De centrale datoer i den forbindelse er:  

 

Marts 2019  Ansøgningsfrist for retskravsansøgere  

Juni 2019  Senest svar på ansøgning om optagelse  

15. juni 2019  Frist for ja tak/nej tak til pladsen  

31. juli 2019  En fortrydelsesret (kun gældende i 2019).  

 

Fortrydelsesretten betyder, at ansøgere i 2019 kan trække deres ansøgning tilbage 

indtil 31. juli. Af samme årsag kendes de endelige optagelsestal for retskravsud-

dannelser først efter denne dato.  

 

Det blev aftalt, at AU Uddannelses efter den 31. juli leverer nedenstående til udval-

get 
 Optagelsestal for retskravsuddannelser i 2019 
 Mulige scenarier opstillet på baggrund af optagelsestallene for 2019 



 

 

  

  

Side 7/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 Forslag til rekrutteringsinitiativer 
 Forslag til fastholdelsesinitiativer 
 Eksempler på studerende, der har benyttet det udvidede retskrav, og her-

under eksempler på hvad deres rationaler og motivation er herfor.  

 

9. Kommende møder (BE, kl. 13.55, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for kommende møder. Der blev på baggrund 

heraf foretaget enkelte tilføjelser hertil. 

 

10. Meddelelser  

Der var følgende meddelelser til dagens møde: 

 

Orientering vedr. opgørelsen af de studerendes tidsforbrug  

Bente Lynge Hannestad orienterede om, at UFM har meddelt, at Ministeriet frem-

adrettet ift. opgørelsen vedr. de studerendes angivelse af tidsforbrug på undervis-

ning, forberedelse og evt. praktik vil anvende medianen i stedet for gennemsnit-

tet.  

Den fastlagte definition vil blive anvendt i både institutionernes rammekontrakter 

og på vejledningshjemmesiden Uddannelseszoom. Bente Lynge Hannestad orien-

terede om en beregning, som AU Uddannelse har foretaget, der viser betydning for 

opgørelsen for AU. 

 

AU Summer University 2019 

AU Summer University har opgjort antallet af tilmeldte studerende og udbudte 

kurser for 2019. Begge dele udemærker sig ved positiv vækst ift. tidligere år.  

 

Fag udbudt/gennemført 

År ARTS BSS ST HE I alt 

2016 23/12 42/30 10/10 2/2 77/54 

2017 30/14 42/36 10/10 3/3 85/63 

2018 17/11 42/39 14/13 4/4 77/66 

2019 12/10 63/54 14/12 8/8 97/84 

 

Møde i LGU 

Der blev afholdt møde i LGU den 1. maj. Referatet herfra var vedlagt som bilag 1. 

 

11. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 

 

 


