
 

 

 

 
Aarhus Universitet  

Nordre Ringgade 1 

8000 Århus C 

Tlf .: 8715 0000 

Fax: 8715 0201 

E-mail:  au@au.dk  

www.au.dk 

 

Jeppe Norskov Stokholm 

 

Universitetsledelsens Stab 

19. marts 2019 
 

Side 1/2 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den 19. marts 2019, kl. 12:00 – 14:00 

Lokale: EDU IT Hub’en  

 

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: Anders Hyldig (pkt. 2, 3 og 11) 

 

Afbud:  

Dagsorden 

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

 

2. EDU IT projekt midler (BE, kl. 12.05, 25 min) 

Udvalget skal tage stilling til bevilling af Edu-IT-projektmidler på baggrund af en 

indstilling fra bedømmelsesudvalget. 

 

3. Edu IT Hub – kvartalsstatus (AH, kl. 12.30, 20 min) 
A. Mundtlig orientering fra Anders Hyldig indeholdende status på arbejdet i 

EDU-IT Koordinationsforum  
B. Skriftlig orientering fra Anders Hyldig indeholdende status på igangværende 

projekter samt Hub’ens økonomi. 

 

4. Entreprenørskab i undervisningen (BE, kl. 12.50, 15 min) 

To af elementerne i Aarhus Universitets erhvervssatsning er iværksætteri og entre-

prenørskabsundervisning. Udvalget for Uddannelse har af Erhvervsudvalget fået 

ansvaret for kortlægning af entreprenørskabsundervisningen og udarbejdelse af 

anbefalinger ift. entreprenørskabsundervisningen. Udvalget skal på baggrund af 

kortlægningen tage en initial drøftelse af næste skridt ift. at løse den opgave, der er 

stillet af Erhvervsudvalget.  

 

5. Udvikling af studiestart (FB, kl. 13.05, 10 min) 

Drøftelse af forslag om kompetenceudvikling for tutorer med henblik på at skabe 

refleksion og øget indsigt i roller og rammer for tutorarbejdet i forbindelse med 

studiestart. 

 

6. Campus arbejdsgruppe – godkendelse af kommissorium (BE, 13.15, 10 

min) 

Udvalget for Uddannelse er blevet bedt om at bidrage til arbejdet ved at lægge et 

særligt fokus på undervisnings- og studiemiljøet. Udvalget har besluttet, at ét af 
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dets bidrag til campusprojektet skal ske gennem nedsættelsen af en arbejds-

gruppe. I den forbindelse skal udvalget godkende kommissoriet. 

 

7. Samarbejder med SMV og ansættelse af medarbejder (BE, 13.25, 10 min) 

I forlængelse af drøftelserne i udvalget den 19. februar fremlægges forslag om an-

sættelse af en projektmedarbejder, der skal understøtte realiseringen af det fjerde 

mål i den strategiske rammekontrakt om at forberede de studerende bedre til ar-

bejdsmarkedet. 

 

8. Kommende møder (BE, kl. 13.35, 5 min.) 

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

9. Meddelelser (BE, kl. 13.40, 5 min.) 

 

10. Eventuelt  

 

11. Rundvisning i EDU IT Hub’en (AH, kl. 13.40, 15 min) 

 

 


