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Møde den 2. april 2019, kl. 13:00 – 14:35  

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: Per Andersen 

 

Gæster: Jon Turner og Gavin McGabe og University of Edinburgh (pkt. 2) 

 

 

Referat 

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

 

2. Edinburgh Award (BE, kl. 13.05, 30 min.) 

Jon Turner og Gavin McGabe fra Edinburgh University besøgte Aarhus Universi-

tet den 1.-2. april, hvor de blandt andet gav oplæg om Edinburgh Award på studie-

nævnsseminaret den 1. april. 

 

Studienævnsseminaret havde til hensigt at afdække mulighederne for at etablere 

en anerkendelse af studerendes supplerende kompetencer opnået gennem eksem-

pelvis frivilligt arbejde, studiejobs og lignende. 

 

Jon Turner og Gavin McGabe deltog i udvalgsmødet for at give udvalget mulighed 

for at stille opklarende spørgsmål i forlængelse af drøftelserne på studienævnsse-

minaret. De gav begge udtryk for, at formatet på seminaret var succesfuldt, og at 

de var imponeret af de studerendes bidrag, spørgsmål og interesse.  

 

Jon Turner og Gavin McGabe gav udtryk for, at erfaringerne fra University of 

Edinburgh med Edinburgh Award er positive, og at tilbagemeldingerne fra både 

studerende og VIP overvejende er gode. De rammer, som Edinburgh Award afvik-

les inden for, er meget simple, og de mener, det er en væsentlig årsag til succesen 

og anbefaler, at det fastholdes i en dansk kontekst. 

 

Der var enighed i udvalget om, at det næste skridt er at samle op på de mange kon-

struktive bidrag fra studienævnsseminaret og besøget fra Jon Turner og Gavin 

McGabe. På baggrund heraf vil det arbejde videre med udviklingen af en model 

for, hvorledes man på Aarhus Universitet kan anerkende de studerendes engage-

ment og de kompetencer, de opnår herved. 
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3. AU strategiproces (BE, kl. 13.35, 30 min.)  

Berit Eika orienterede om, at en ny strategi for Aarhus Universitet med virkning 

fra 2020 er under udarbejdelse. Den afløser Den blå strategi, der løber fra 2013 til 

2020.  

 

Arbejdet den nye strategi hermed blev påbegyndt i efteråret 2018 i universitetsle-

delsen. Bestyrelsen er blevet og vil blive inddraget løbende undervejs. Som grund-

lag for arbejdet er der udarbejdet en række analyser af blandt andet omdømme, 

ranking, studenterbestand, beskæftigelse, samarbejde mv. Udgangspunktet for 

den nye strategi er, at den fortsætter prioriteringerne fra Værdi gennem viden. 
 
Berit Eika orienterede udvalget om status på arbejdet med strategien for 2020-
2025. Herunder herunder kerneopgaver, mål og indsatser. Udvalget drøftede og 
kom på baggrund heraf med input til det videre arbejde. 
 
Det blev aftalt, at relevant baggrundsmateriale sendes til prodekanerne. Jeppe 
Norskov Stokholm sørger herfor. 
 

4. EDU IT redesign (BE, kl. 14.05, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at såvel antallet af undervisningsforløb, der udvikles 

gennem mere og bedre anvendelse af læringsteknologi, som den oplevede effekt 

heraf i henhold til den strategiske rammekontrakt skal monitoreres.  

 

Berit Eika orienterede udvalget om, hvorledes monitorering af antallet undervis-

ningsforløb implementeres. Hertil præsenterede hun udvalget for et forslag til 

proces for måling af output. 

 

Udvalget foreslog, at monitoreringen justeres på en række punkter. Kirsten Brus-

gaard sørger herfor. Det blev desuden besluttet, at skabelonen til monitoreringen 

testes, inden den udrulles.  

 

I forhold til måling af output orienterede Berit Eika om, at det sker i en tretrinsra-

ket: 

1. De studerendes oplevede effekt monitoreres samme semester, som re-design 

er gennemført. Dette sker via undervisningsevaluering, hvilket kan suppleres 

med den registrerede aktivitet i LMS 

2. Undervisernes oplevede effekt monitoreres i starten af det efterfølgende seme-

ster. Dette sker via fokusgruppeinterviews eller spørgeskema 

3. Det institutionelle perspektiv monitoreres via afrapporteringen i uddannelses-

rapporter og uddannelsesberetning, der danner grundlag for udarbejdelse af 

afrapportering til årsrapport 

 

Til at fastlægge det nærmere indhold til i de to første trin blev følgende proces 

godkendt: 
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 Edu IT-koordinationsforum får til opgave at udarbejde et forslag til fremlæg-

gelse i Udvalget for Uddannelse 14. maj 

 Forslaget skal være en fælles fremgangsmåde for måling, der indeholder be-

skrivelse af, hvordan afrapporteringen kan ske på baggrund af målingerne 

 

Kirsten Brusgaard følger op herpå. 

 

5. Kommende møder (BE, kl. 14.25, 5 min.) 

Udvalget gennemgår dagsordener for kommende møder. 

 

6. Meddelelser (BE, kl. 14.30, 5 min.) 

Kristian Thorn orienterede om, at han sammen med Berit Eika deltog i en høring i 

ministeriet den 1. april vedr. planerne om et nyt optagelsessystem.  

 

Kirsten Brusgaard orienterede om, at Astrid Dahl ansat i Erhvervsstaben. Hun 

skal arbejde med at understøtte samarbejdet med små og mellemstore virksomhe-

der i en række udvalgte kommuner.  

 

7. Eventuelt (BE, kl. 14.35, 5 min.) 

Intet til dette punkt. 


