
 

 

 

 
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 1/7 

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) 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Referatet fra mødet den 5. marts var godkendt pr. mail forud for mødet.  

 

2. Rundvisning i EDU-IT Hub’en (AH, kl. 12.05, 15 min) 

Mødet blev indledt med en rundvisning i EDU-IT Hub’ens lokaler ved Anders Hyl-

dig 

 

3. EDU IT projekt midler (BE, kl. 12.20, 25 min) 

Udvalget for Uddannelse besluttede på mødet den 30. oktober 2018, at processen 

for tildeling af EDU-IT puljemidler for 2019 skulle ske på baggrund af en indstil-

ling fra et bedømmelsesudvalg nedsat af udvalget. 

  

Bedømmelsesudvalget bestod af  
 Anders Hyldig, EDU-IT Hub 
 Kirsten Brusgaard, US 

 Camilla Kiær, stud.scient.san., SN-næstformand ved Studienævnet på 
sundhedsvidenskab 

 Lars Kiel Bertelsen, studieleder, Institut for Kommunikation og Kultur 

 Jacob S. Møller, institutleder, Institut for matematik 
 Dorte Sidelmann Rossen, EDU-IT teamleder på CUL 

 Kirsten Brusgård, rådgiver for Prorektor, US 
 Anders Hyldig, leder af EDU-IT Hub 

 

Indstillingen fra bedømmelsesudvalget var vedlagt punktet som bilag. 

 

Anders Hyldig orienterede om, at det var opsat som et kriterie, at en væsentlig for-

udsætning for tildeling af midler var, at projekterne rummede en pædagogisk og 
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teknologisk intervention. Hertil har bedømmelsesudvalget i vurderingsprocessen 

fokuseret på projekternes kvalitet og mulige output ud fra følgende fire parametre: 

 

Outreach: Antallet af studerende, der direkte eller indirekte kan opleve en posi-

tiv effekt af projektet. 

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. 

 

Bedømmelsesudvalget har desuden også lagt vægt på, at der ved anvendelsen af 

midlerne er en vis spredning i forhold til de strategiske pejlemærker for den sam-

lede EDU-IT satsning. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede på baggrund af bedømmelsesudvalgets oplæg af bevilge mid-

ler til de indstillede projekter. Udvalget udtrykte stor taknemmelighed for det 

store arbejde, som bedømmelsesudvalget har foretaget. Både de ansøgere, der be-

vilges midler, og de som ikke gør, vil blive orienteret herom på mail. Troels Peder-

sen, pædagogisk konsulent i EDU IT Hub’en, sørger herfor i samarbejde med Bir-

git Nygaard Sørensen, chefsekretær i Universitetsledelsens stab. 

 

Kriterier og proces for 2020 

Anders Hyldig orienterede om, at bedømmelsesudvalget i deres arbejde har note-

ret en række observationer, som det vurderer, der er behov for stillingstagen til i 

forhold til den næste uddelingsrunde for 2020. Det drejer det sig blandt andet om, 

hvor vidt, der skal: 
 skelnes mellem curriculære og ekstracurriculære undervisningsforløb? 
 skelnes mellem ordinære uddannelser og efter- og videreuddannelse? 
 tildeles midler til rejser og afholdelse af internater/workshops? 

 

Udvalget drøftede observationerne, og der var enighed om, at disse tages til efter-

retning ift. den påtænkte revision af processen for 2020. Anders Hyldig og Jeppe 

Norskov Stokholm følger op herpå, og de vil i god tid inden næste uddelingsrunde 

fremsende et forslag til en revideret model for processen for 2020 – særligt i for-

hold til tildelingsprincipper og flowet for call for nye ansøgninger. 

 

Det blev desuden aftalt, at udvalget skal drøfte status på strategien for den sam-

lede EDU-IT satsning på tværs af fakulteterne med henblik på at afdække behovet 

for mindre justeringer eller nye større indsatser. I den forbindelse blev det fore-

slået, at der kan inviteres en repræsentant fra et internationalt eller nationalt uni-

versitetet, der har erfaringen inden for feltet, og som kan bidrage til de videre stra-

tegiske overvejelser. Det blev aftalt, at emnet drøftes på udvalgets heldagsseminar 
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i juni 2019. Anders Hyldig og Jeppe Norskov Stokholm kommer med input til ar-

rangementet. 

 

4. Edu IT Hub – kvartalsstatus (AH, kl. 12.45, 20 min) 
A. Orientering vedr. EDU-IT Koordinationsforum. 

Anders Hyldig orienterede om, at Udvalget for Uddannelse på mødet den 7. 

august, 2018, vedtog at reorganisere EDU-IT Koordinationsforum. Beslutnin-

gen betød, at herefter EDU-IT Koordinationsforum placeres på et taktisk ni-

veau med reference til udvalget på det politiske og strategiske niveau. Udvalget 

fungerer således som styregruppe for EDU-IT Koordinationsforum og har det 

overordnede ansvar for at formulere visioner og strategier, der skal danne 

rammen for EDU-IT Koordinationsforums taktiske og operationelle ansvar for 

at føre disse visioner ud i livet. 

 

Anders Hyldig gav en kort status på arbejdet i EDU-IT Koordinationsforum, 

og på baggrund heraf blev forummets nuværende konstruktion, taktiske place-

ring og arbejdsportefølje drøftet. Det er vurderingen, at det fungere efter hen-

sigten.  

 

Anders Hyldig orienterede om, at der i forbindelse med udbudsrunden vedr. 

LMS på Aarhus Universitet er indkommet tilbud fra en håndfuld udbydere. 

Tilbuddene gennemgås i den indeværende uge.  

 

Berit Eika orienterede om, at der er flere på Aarhus Universitet, der har gjort 

opmærksom på, at de modtager henvendelser fra eksterne leverandører af læ-

ringsteknologier Det blev aftalt, at de fremadrettet skal henvises til EDU IT 

Hub’en, att. Anders Hyldig. Han sørger for at afrapportere til EDU-IT Koordi-

nationsforum og/eller udvalget, hvis han vurderer, der er henvendelser, de 

skal forholde sig til.  
 

B. Status på igangværende projekter i EDU IT Hub’en og EDU IT Hub’ens øko-
nomi  

Anders Hyldig havde til punktet udarbejdet en skriftlig orientering indehol-

dende en status på igangværende projekter i EDU IT Hub’en samt EDU IT 

Hub’ens økonomi. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

5. Entreprenørskab i undervisningen (BE, kl. 13.05, 15 min) 

Berit Eika orienterede om, at to af elementerne i Aarhus Universitets erhvervssats-

ning er iværksætteri og entreprenørskabsundervisning. Erhvervsudvalget har som 

et element i erhvervssatsningen sat fokus på iværksætteri, og professor Michael S. 

Dahl, Institut for Virksomhedsledelse, er udpeget som formand for indsatsen. I re-

lation til satsningen har erhvervsudvalget også besluttet, at Udvalget for Uddan-

nelse har ansvar for at understøtte Aarhus Universitet prioritering om, at entre-

prenørskabsundervisningen får en tydelig plads i curriculum. 
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Udvalget for Uddannelse har i den forbindelse foretaget en kortlægning af den ek-

sisterende undervisning i iværksætteri og entreprenørskab udbudt i E18 og F19. 

Kortlægningen er foretaget med bidrag fra fakultetssekretariaterne, og den viser, 

at det udbydes i varierende men begrænset omfang og former på Aarhus Universi-

tet.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget for Uddannelse drøftede på baggrund heraf næste skridt, og det blev ved-

taget at forsætte arbejdet i to parallelle spor:  
1) Et fakultetsspor, hvor hvert fakultet garanterer et minimumstilbud i entrepre-

nørskab på 5 ECTS intra- eller extracurriculært som led i deres (kandidat-)ud-
dannelse.   
Med udgangspunkt i ovennævnte kortlægning, vurderede udvalget, at hvert fa-
kultet aktuelt (næsten) kan honorere dette. Prodekanerne afdækker dette nær-
mere med inddragelse af fakulteternes respektive uddannelsesfora. Deadline 
herfor 1. maj 2019. Prodekanerne orienterer herefter Udvalget for Uddannelse 
skriftligt. Orienteringen skal dels indeholde en redegørelse for, hvorvidt ove-
nævnte ambition er opfyldt, og dels en oversigt over hvilke eventuelle initiati-
ver de påtænker at igangsætte, hvis ambitionen ikke er opfyldt. Efter oriente-
ringen i udvalget fremsendes materialet til Erhvervsudvalget. Jeppe Norskov 
Stokholm sørger herfor. 
 

2) Et tværgående spor ophængt i Iværksætterfabrikken. For at kvalificere dette 
blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe for tværgående entreprenør-
skabsundervisning under ledelse af lektor Claus Trane, Institut for Virksom-
hedsledelse og med deltagelse af fakulteternes ansvarlige for entreprenørskabs-
undervisning. Arbejdsgruppen får til opgave at fremstille et kvalificeret beslut-
ningsgrundlag til udvalget.  
Arbejdsgruppen skal som det første udarbejde et kommissorium, der sendes til 
Udvalget for Uddannelse.  

 

På mødet gav udvalget følgende indspil til arbejdsgruppens kommissorium og 

tidsplan for arbejdet heri. 
 Arbejdsgruppens anbefalinger skal forelægges Udvalget for Uddannelse inden 

den 1. juni, 2019 med henblik på efterfølgende behandling i Erhvervsudvalget 
primo juli, 2019. 

 Arbejdsgruppen skal udarbejde en anbefaling til, hvordan den tværgående en-
treprenørskabsundervisning kan integreres på uddannelserne på Aarhus Uni-
versitet. 

 Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til et kursus, der kan udbydes på 
tværs af fakulteterne. Sidstnævnte kan være i form at et sommerskoleudbud. 

 

6. Udvikling af studiestart (FB, kl. 13.20, 10 min) 

Finn Borchsenius orienterede om, at VEST-Båndet har foreslået, at der udvikles et 

eksternt faciliteret forløb vedr. kompetenceudvikling af tutorerne på Aarhus Uni-

versitet.  
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Finn Borchsenius præsenterede kort rammerne for og indholdet i forslaget. Forlø-

bet skal udvikles med henblik på dels at skabe refleksion og øget indsigt i roller og 

rammer for tutorarbejdet i forbindelse med studiestarten, og dels med henblik på 

at skabe og vedligeholde gode vaner og kulturer for studiestarten, hvor tutorerne 

indgår som vigtige kulturbærere. Endelig skal forløbet også sikre, at fastansatte 

klædes på til at drive processen videre de kommende år.  

 

Der var i udvalget tilslutning til, at projektet kan udrulles på de enkelte fakulteter i 

forbindelse med studiestarten i E19. Repræsentanter for studenterrådet har på et 

møde med VEST-Båndet tilkendegivet, at der også herfra er tilslutning til projek-

tet.  

 

Finn Borchsenius orienterede om, at der er indhentet tilbud fra tre eksterne par-

ter. På baggrund heraf gav udvalget tilsagn til, at der bevilges op til op til 400.000 

kr. til afvikling af forløbet ud fra de i det bilagte materiale beskrevne rammer. Ud-

valget understreger, at det ønsker, at det forelægges den endelig plan for realise-

ringen af forløbet, når denne er færdigbearbejdet, og inden den realiseres. 

 

7. Campus arbejdsgruppe – godkendelse af kommissorium (BE, 13.30, 10 

min) 

Udvalget for Uddannelse er blevet bedt om at bidrage til arbejdet med at udvikle 

Campus 2.0 ved at lægge et særligt fokus på undervisnings- og studiemiljøet. Ud-

valget har tidligere besluttet, at ét af dets bidrag til campusprojektet skal ske gen-

nem nedsættelsen af en arbejdsgruppe.  

 

Berit Eika orienterede kort om indholdet i udkastet til arbejdsgruppens kommis-

sorium. Heraf fremgår, at det er intentionen, at arbejdsgruppens bidrag skal kvali-

ficere, hvordan Aarhus Universitet kan udvikle det fysiske læringsmiljø i forbin-

delse med realiseringen af de planer, der er vedtaget i regi af Campus 2.0.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget godkendte udkastet til arbejdsgruppens kommissorium. Hertil blev det 

besluttet, at arbejdsgruppen skal sammensættes med en underviserrepræsentant 

fra hvert fakultet udpeget af prodekanen samt en studerende udpeget af Studen-

terrådet. Det blev understreget, at arbejdsgruppen er forpligtet på at inddrage re-

levante aktører, herunder særligt studentergrupper og pædagogiske centre i arbej-

det, som beskrevet i kommissoriet.  

 

Det blev desuden besluttet, at tidsrammen for arbejdsgruppens arbejde fastsættes 

til 1. januar 2020, således at afrapporteringen til Udvalget for Uddannelse sker i 

indeværende år. 
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8. Samarbejder med SMV og ansættelse af medarbejder (BE, 13.40, 10 min) 

I forlængelse af drøftelserne i udvalget den 19. februar vedrørende samarbejdet 

mellem Aarhus Universitet og SMV’er præsenterede Berit Eika et forslag om an-

sættelse af en projektmedarbejder. Formålet hermed er at understøtte realiserin-

gen af det fjerde mål i den strategiske rammekontrakt om at forberede de stude-

rende bedre til arbejdsmarkedet. 

 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitet i den strategiske rammekontrakt 

med UFM har opstillet et mål om at forberede de studerende bedre til arbejdsmar-

kedet. To af de konkrete redskaber til at opnå dette mål er at få flere studerende 

ind i projektorienterede forløb og flere studerende til at skrive specialer i samar-

bejde med private og offentlige virksomheder (erhvervsspecialer). 

 

Forslaget indebærer, at der som et fælles skridt til at systematisere og arbejde med 

at få flere såvel projektorienterede forløb som erhvervsspecialer ansættes en pro-

jektmedarbejder. Finansieringen heraf bevilges af udvalgets strategiske midler.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tilsluttede sig forslaget. Medarbejderen placeres i erhvervsstaben med 

tæt kontakt og jævnlig afrapportering til Udvalget for Uddannelse. 

 

Hertil besluttede udvalget, at ansættelsen skal løbe i 12 måneder. Det betyder, at 

der bevilges midler fra udvalget strategiske midler for 2020 til den del af ansættel-

sen, der løber ind i 2020.  

 

9. Kommende møder (BE, kl. 13.50, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 

 

10. Meddelelser (BE, kl. 13.55, 5 min.) 

Der var følgende meddelelser til dagens møde: 

 

Kortlægning af udpegninger inden for uddannelsesområdet  

Udvalget har efterspurgt en oversigt over udpegede repræsentanter fra Aarhus 

Universitet i udvalg, bestyrelser mv. inden for uddannelsesområdet. 

Der er med udgangspunkt i de sager, hvor udpegningerne sker gennem henven-

delse til Universitetsledelsens Stab, udarbejdet en oversigt over 
 Råd, nævn, arbejdsgrupper og bestyrelser inden for uddannelsesområdet, 

hvor Aarhus Universitet aktuelt er repræsenteret. Oversigten var bilagt 
punktet til udvalgets orientering. 

 Gymnasiebestyrelser, hvor Aarhus Universitet er repræsenteret. Oversig-
ten var bilagt punktet til udvalgets orientering. 

Aarhus Universitet kan have repræsentanter i andre råd, nævn, arbejdsgrupper og 

bestyrelser, der ikke er omfattet af oversigten. Det vil være tilfældet i sager, hvor 

udpegningen er sket uden om Universitetsledelsens Stab. Eksempelvis via direkte 



 

 

  

  

Side 7/7 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

kontakt til den enkelte medarbejder, via fakulteterne eller institutterne. Oversig-

ten er således ikke udtømmende. 

 

Ønsket om en studenterombudsmand er lagt i graven 

På baggrund af et spørgsmål fra Jacob Mark (SF) har Tommy Ahlers svaret, at det 

ikke vurderes " ... hensigtsmæssigt at etablere en særlig ombudsmandslignende 

ordning, der alene gælder for studerende...", og at derfor ikke " ... er grundlag for 

at indkalde Folketingets partier til forhandling om en studenterombudsmand". 

Forslaget om en studenterombudsmand må derfor anses for lagt i graven. Det 

fulde svar fra ministeren var bilagt til udvalgets orientering.  

 

Opsamling på workshop om rekruttering 

Anne Teglborg har udarbejdet en opsamling på udvalgets workshop om rekrutte-

ring den 5. februar. Opsamlingen var bilagt til udvalgets orientering. 

 

Referat fra LGU 

Der er afholdt møde i LGU den 18. februar. Referatet var vedhæftet til udvalgets 

orientering. 

 

Kvote 2 status 

AU Uddannelse har lavet en opgørelse over antallet af kvote 2 ansøgere. Fristen 

for at søge udløb fredag den 15. marts. En sagsfremstilling og oversigt over kvote 2 

ansøgninger på hhv. Aarhus Universitet og fakultetsniveau var bilagt til udvalgets 

orientering. 

 

11. Eventuelt  

Charlotte Ringsted orienterede om, at hun har været til møde i den af Styrelsen for 

Institutioner og Uddannelsesstøtte nedsatte arbejdsgruppen vedr. Ret og pligt til 

pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling, som hun sidder i sammen med 

Anne Behnk fra AU HR som repræsentanter for Aarhus Universitet. Charlotte 

Ringsted  

orienterede kort om drøftelserne på mødet i arbejdsgruppen, herunder at ministe-

riet var imponeret over det arbejde, der pågår på universiteterne. Charlotte Ring-

sted oplyste, at hun rundsender materialet til det kommende møde til udvalget pr. 

mail mhp. indhentning af kommentarer.  

 

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

nyt optag-system, som er nedsat af ministeriet. Arbejdsgruppen skal afrapportere 

til september, dvs. efter valget.  

 

Finn Borchsenius orienterede om, at han har været til møde med Danske Univer-

siteter og Danske Gymnasier vedr. progressionsplan for digitale kompetencer. Der 

er indkald til et møde mere. Finn Borchsenius orienteret udvalget om indholdet 

heri, efter det er afholdt.  


