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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:  

 

Gæster: Repræsentant fra UP-Net (pkt. 2), Pernille Kirk Jensen (pkt. 3), Mette Buhl 

(pkt. 4) 

 

 

Dagsorden 

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

 

2. Pædagogisk kompetenceudvikling og meritering (BE, kl. 13.05, 25 min.) 

Initial drøftelse af strategi og rammer for pædagogisk meritering og kompetence-

udvikling 

 

3. Initial drøftelse af analysemuligheder ved brug af mobilitetsdata (KT, 

kl. 13.30, 20 min.) 

Med udgangspunkt i de data, der ligger til grund for mobilitetskortene, inviteres 

Udvalget for Uddannelse til at drøfte ønsker til analyser ved brug af mobilitetsdata 

 

4. Eksamenssnyd (KT, kl. 13.50, 15 min.) 

Der har vist sig behov for ændring af sanktioneringspraksis for så vidt angår stu-

derende, som skal på udveksling/i praktik, hvorfor det indstilles, at justerede ret-

ningslinjer herfor godkendes. 

 

5. Læringsbarometeret – Rapport baseret på AU’s stikprøveresultater 

(BE, kl. 14.05, 15 min.) 

Udvalget for Uddannelse modtog på mødet d. 5.  februar 2019 en foreløbig orien-

tering om svarprocenter og resultater fra det såkaldte Læringsbarometer.  

AU Uddannelse har bearbejdet materialet yderligere og har på den baggrund udar-

bejdet en rapport over resultaterne. 

 

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

14.20, 20 min.) 

Udvalget orienteres om status på internationalt strategisamarbejde med fokus på 

den seneste alliance, hvor fokus primært er på uddannelse. 
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7. Godkendelse af kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. entreprenør-

skab i undervisningen (BE, kl. 14.40, 5 min.) 

Udvalget har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal fremstille et kvalifi-

ceret beslutningsgrundlag til, hvordan den tværgående entreprenørskabsundervis-

ning kan tilbydes på uddannelserne på Aarhus Universitet. Arbejdsgruppens kom-

missorium fremlægges til godkendelse. 

 

8. Årshjul for målopfølgning og anden afrapportering (BE, kl. 14.45, 5 min.) 

Opfølgning på udvalgets beslutning om udarbejdelse af et årshjul for målopfølg-

ning og anden afrapportering. 

 

9. Drøftelse af program for udvalgets strategidag den 25. juni (BE, kl. 

14.50, 5 min.) 

Udvalget har programsat et halvdagsseminar den 25. juni, hvor fokus er EDU-IT 

satsningen. Et udkast til et program for dagen fremlægges til kommentering. 

 

10. Kommende møder (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

11. Meddelelser  

 

12. Eventuelt  

 


