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Møde den 19. februar 2019, kl. 14:00 – 16:00 

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: Louise Hauptmann, Chefjurist, AU (pkt. 2), Frederik Langkjær, AU Uddan-

nelse (pkt. 4) og Susanne Dalsgaard Krag, Det Kgl. Bibliotek (pkt. 5) 

 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 14.00,5 min.)  

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt. 

 

Referatet fra mødet den 5. februar var godkendt pr. mail forud for dagens møde. 

 

2. Retningslinjer for god adfærd (BE, 14.05, 25 min.) 

Louise Hauptmann orienterede om, at en tværgående arbejdsgruppe nedsat under 

prorektor i foråret 2018 gennemgik Aarhus Universitets eksisterende regler, pro-

cedurer, information og beredskab vedr. chikane, mobning, vold og diskrimina-

tion. Formålet var at udarbejde anbefalinger vedr. regler og praksis.  

 

Universitetsledelsen tog på deres møde den 13. juni 2018 arbejdsgruppens anbefa-

linger til efterretning og tiltrådte herunder det videre arbejde med anbefalingerne. 

På den baggrund har Aarhus Universitet opdateret deres regelsæt, procedurer, in-

formation og beredskab.  

 

Universitetsledelsen besluttede på deres møde den 12. december 2018, at der skal 

udarbejdes et forslag til det videre arbejde med, hvorledes rammerne for god ad-

færd blandt studerende på Aarhus Universitet skal defineres. Det blev tillige be-

sluttet, at arbejdet hermed skal forankres i Udvalget for Uddannelse.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede at bede Vestbåndet om at udarbejde et forslag hertil. Forsla-

get skal være centreret omkring aktiviteter og aktører omkring studiestart. Forslag 

til andre aktiviteter og aktører kan foreslås. Udvalget ønskede hertil, at Vestbåndet 

skal sikre, at Studenterrådet inddrages i arbejdet, og at forslaget skal rumme en 

indsats, der går på tværs af alle fakulteterne. 

 

Finn Borchsenius kontakter Vestbåndet og beder dem komme med et forslag med 

henblik på drøftelse i udvalget.  
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3. Målopfølgning 2018 (BE, 14.30, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget skal komme med input til tre måltal relate-

ret til uddannelsesmålene i den strategiske rammekontrakt.  

 

Følgende blev besluttet 

Mål 7: Antal undervisningsforløb, der udvikles gennem mere og bedre anvendelse 

af læringsteknologier 

Det foreslåede blev godkendt med enkelte forslag til reformuleringer. Kirsten 

Brusgaard sørger for, det bliver indskrevet, inden det forelægges universitetsledel-

sen med henblik på endelig beslutning. 

 

Mål 8: Kvantitative og kvalitative effekter målt v. evaluering af EDU IT-interventi-

onen på de undervisningsforløb, der har undergået særlig udvikling  

Området følges løbende i 2019-2020. Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en 

procesplan for, hvorledes punkt 8 skal måles. Kirsten Brusgaard sørger herfor. 

 

Mål 9: Måling af de studerendes vurdering af tidsforbrug på undervisning og for-

beredelse  

Det foreslåede blev godkendt med enkelte forslag til reformuleringer. Kirsten 

Brusgaard sørger for, at det bliver indskrevet, inden det forelægges universitetsle-

delsen med henblik på endelig beslutning 

 

Det blev desuden besluttet, at der skal udarbejdes et overblik over den række af 

indsatser, der er planlagt vedr. målopfølgning, og processerne i forhold hertil. Ud-

valget ønskede tillige et samlet årshjul herfor. Kirsten Brusgaard sørger for, det 

bliver udarbejdet og præsenteret for udvalget. 

  

4. Fastsættelse af grænseværdier for studieintensitet (BE, 14.40, 15 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Udvalget for Uddannelse tidligere har vedtaget, at 

indikatorerne i kvalitetssystemet fra 2019 skal suppleres med en indikator for stu-

dieintensitet. Denne skal baseres på data fra Uddannelseszoom.  

 

Udvalget drøftede i den forbindelse,   
 hvordan indikatoren mest hensigtsmæssigt kan opgøres  

 hvilke grænseværdier der bør knyttes til denne. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede, at opgørelsesmetoden fastsættes således: 
 alle studerende, der har angivet et tidsforbrug på en given uddannelse, ind-

går i beregningen uafhængigt af, hvilken type af ”beskrivelse” de har angi-
vet som deres nuværende uddannelsesforløb, inkl. studerende på udlands-
ophold eller ophold ved andre danske uddannelsesinstitutioner på opgørel-
sestidspunktet 

 på baggrund heraf beregnes et simpelt gennemsnit af tidsangivelserne 
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 på uddannelser med færre end fem respondenter omsættes resultatet ikke i 
en indikator 

 

I Uddannelseszoom bliver de studerende bedt om at angive deres tidsforbrug i en 

typiske semester uge med undervisning/praktik. Eksamensperioden er således 

ikke omfattet. Vi ved fra Aarhus Universitets egen studiemiljøundersøgelse 

(SMU), at de studerende angiver et højere ugentligt timetal i relation til eksamens-

perioder end perioder med undervisningsaktiviteter. I gennemsnit angiver de stu-

derende således at bruge ca. 6 timer mere pr. uge i eksamensperioden end i under-

visningsperioderne. Da de i Uddannelseszoom er blevet spurgt til en ”typisk uge” 

med undervisning/praktik, vurderer udvalget, at de studerende har svaret uden, at 

det forhøjede timetal i eksamensperioderne er omfattet af deres angivelse. 

Tilsvarende skønner udvalget, at det er en myte, at studerende har tre måneders 

sommerferie, og at dette også bør indgå i overvejelserne om grænseværdiernes ni-

veau.  

 

Udvalget besluttede, at grænseværdierne fastsættes til: 
 Grøn: Uddannelser med 37 t/u eller mere 
 Gul: Uddannelser med et gennemsnitligt t/u ml. 32-36,9 
 Rød: Uddannelser med mindre end 32 t/u 

 

Det blev tillige aftalt, at 
 Prodekanerne undersøger, om der kan findes dokumentation for, hvor 

mange uger en typisk studerende arbejder i løbet af et studieår.  
 AU Uddannelse kontakter UFM med henblik på at afklare, om ikke-fuld-

tidsstuderende fremadrettet kan adskilles fra den samlede population af 
adspurgte. Gerne således at de ikke-fuldtidsstuderende skal angive, hvor 
mange ECTS de tager i det semester, de deltager i Uddannelseszoom.  

 AU Uddannelse undersøger, om det er muligt at lave en beregning på mate-
rialet fra Uddannelseszoom 2018, hvori ikke-fuldtidsstuderende ikke ind-
går. Dette med henblik på at afdække, hvor megen tid, de, der angiver, at 
de er fuldtidsstuderende, bruger på deres studier. Bente Lynge Hannestad 
sørger herfor.  

 Beslutningerne vedr. opgørelsesmetoden og grænseværdisætningen videre-
formidles til kvalitetsmedarbejderne i fakulteternes administrationscentre 
af AU Uddannelse via de eksisterende netværk om nøgletal og uddannel-
seskvalitet.  

 Prodekanerne videreformidler beslutningerne til de faglige miljøer på deres 
respektive fakulteter forud for de årlige statusmøder. 

 AU Uddannelse videreformidler til og samarbejder med BI Enheden om 
indarbejdelse af opgørelsesmetode og grænseværdier i datapakkerne 2019. 

 

5. Copydan undersøgelse (KT, 14.55, 15 min) 

Kristian Thorn orienterede om, at der i 2014 blev nedsat et forhandlingsudvalg 

under Danske Universiteter med henblik på at indgå en ny aftale med Copydan 

Tekst og Node. 
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Susanne Dalsgaard Krag, Det Kgl. Bibliotek, orienterede om, at der i 2017 blev 

indgået en forsøgsaftale med Copydan med digital-digital kopiering og en juste-

ring af sideantallet mod, at der på alle universiteterne i løbet af en 3-årig periode 

skulle gennemføres en kopi-undersøgelse i form af stikprøver. De første stikprøve-

undersøgelser er nu ved at blive afsluttet på DTU og AAU, mens de er igangsat på 

KU og SDU. Næste bølge er Aarhus Universitet og CBS, hvor der påtænkes gen-

nemført stikprøveundersøgelser i efteråret 2019 og foråret 2020. 

 

Konkret vil der ud fra en stratificering og tilfældig udvælgelse e.lign. blive identifi-

ceret 50 kurser i hhv. efterår 2019 og forår 2020. Her vil alle læseplaner og tilhø-

rende materiale blive formidlet til Copydan, som gennemgår listerne og bl.a. tager 

højde for, hvad der er dækket af indkøbte licenser. Aarhus Universitet og Det Kgl. 

Bibliotek får mulighed for at verificere Copydan’s resultater og konklusioner. 

 

Kristian Thorn orienterede om, der på Aarhus Universitet er der nedsat en koordi-

nerende arbejdsgruppe bestående af Anne Luther (Edu-It HUB), Nurcan Yigen 

(AU Uddannelse), Solveig Sandal Johnsen (Det Kgl. Bibliotek), Anna Mette Mor-

thorst (Det Kgl. Bibliotek) og Susanne Dalsgaard Krag (Aarhus Universitets repræ-

sentant i forhandlingsudvalget, Det Kgl. Bibliotek). 

 

Følgende blev besluttet 

Det blev besluttet, at Det Kgl. Bibliotek og AU Uddannelse udarbejder en mindre 

kommunikationspakke, som sendes til hver prodekan med henblik på viderefor-

midling til undervisere og andre interessenter via studieledere.  

 

6. Program for studienævnsseminar den 1. april (BE, 15.10, 15 min) 

Kirsten Brusgaard præsenterede det foreløbige program for studienævnssemina-

ret, der afvikles den 1. april.  

 

Seminaret har fokus på ekstracurriculære aktiviteter, og måder hvorpå der kan 

etableres en systematisk anderkendelse heraf. Inspirationen hertil er hentet fra de 

erfaringer, University of Edinburgh har gjort med et lignende initiativ, og er desu-

den en udløber af initiativerne i forbindelse med Aarhus som frivillighovedstad i 

2018. 

 

Følgende blev besluttet 

Det fremlagte program blev godkendt med enkelte forslag til justeringer. Kirsten 

Brusgaard sørger for, programmet for seminaret på baggrund heraf bliver opdate-

ret. 

 

7. UFU Strategiske midler 2019 (BE, 15.25, 15 min) 

Udvalget for Uddannelse drøftede disponeringen af de strategiske midler for 2019 

samt forslag til konkrete formål, de kan målrettes.  
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Det blev besluttet at afdække følgende 

På baggrund af drøftelsen blev det besluttet at afdække mulighederne for at ar-

bejde videre med følgende forslag:  
 Ansættelse af person, der kan opsøge små- og store virksomheder mhp af-

taler om samarbejder omkring projektorienterede forløb og erhvervsret-
tede specialer. Eventuelt forberedt af en afdækning af mulighederne – og 
eventuelle barrierer for samme (delpolitik 5).  

 Særlig indsats på studiestarten gennem bedre uddannelse af tutorer (del-
politik 4).  
Finn Borchsenius undersøger dette og orienterer udvalget herom. 

 Afprøvning af, hvordan frivillighed kan bibringe studerende særlige kom-
petencer enten som extracurriculært element (med inspiration fra ”Edin-
burgh Award”) eller som extracurriculært element (med inspiration fra 
SLICS (Student Led, Individually-Created Courses) (delpolitik 5) 
Charlotte Ringsted undersøger ovenstående ift. SLICS og orienterer udval-
get herom. 
Kirsten Brusgaard undersøger ovenstående ift. Edinburgh Award og orien-
terer udvalget herom. 

 

8. Uddannelseszoom – Dimittendundersøgelsen og Studenterundersø-

gelsen (BE/15.40, 15 min) 
A. Udvalget drøftede hovedresultater fra hhv. dimittend- og studenterundersø-

gelsen.  
I forhold til Studenterundersøgelsen var der enighed om, at det er tilfredsstil-
lende, at der er en positiv udvikling i forhold til undersøgelsen fra 2016 inden 
for hovedparten af de kategorier, der indgår heri.  
I forhold til Dimittendundersøgelsen var der også overordnet tilfredshed med 
udviklingen. Det blev dog bemærket, at dimittenderne angiver, at der også 
denne gang kan konstaeres en forskel på de parametre, hvor der normalt viser 
sig at være en forskel mellem opnåede og efterspurgte kompetencer. Udvalget 
drøftede de problematikker, der knytter sig hertil og bemærkede, at forklarin-
ger blandt andet kan findes som følge af undersøgelsens manglende opdeling 
af respondenter på dimittendalder og på, at undersøgelsen ikke afdækker for-
ventningsafstemning. AU Uddannelse tager de gode erfaringer fra AUs egne 
dimittendundersøgelser med til UFM. I Aarhus Universitets undersøgelser 
indhentes svar fra dimittender henholdsvis 1 og 5 år efter dimission. 
 

B. Udvalget drøftede behandlingen af resultaterne fra Uddannelseszoom på det 
kommende møde i RUP den 12. marts. Der var enighed om at tilslutte sig for-
slaget om at udveksle udvalgte data på tværs af universiteterne i regi af RUP. 

 

Kommende møder (BE, kl. 15.55, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. Det blev besluttet, 

at  

 Mødet den 16. april flyttes til den efterfølgende uge grundet påsken 
 Mødet den 20. august aflyses, da udvalget den 22. august afholder strategi-

dag 

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor. 
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9. Meddelelser 

Der var følgende meddelelser til dagens møde:  
 Universitetsledelsen drøfter på deres møde den 27. februar arbejdet i afta-

gerpanelerne på Aarhus Universitet. Herunder sammensætningen af disse.  
Udgangspunktet for drøftelsen er en opdateret udgave af den rapport, Ud-
valget for Uddannelse behandlede i november 2018. Den opdaterede rap-
port var vedhæftet til udvalgets orientering. 

 Det blev aftalt på mødet i UFU den 5. februar, at Charlotte Ringsted og 
Anne Benhk løbende skal holde UFU orienteret om arbejdet i Arbejdsgrup-
pen vedr. pædagogisk opkvalificering. Diverse materiale herfra var vedhæf-
tet til udvalgets orientering.    

 USM-regnskabet for 2018 er opgjort og vedhæftet til udvalgets orientering.  
 Der er foretaget en teknisk ændring af de interne regler om orlov. Det er 

sket ved, at det tidligere § 4, stk. 3 er ændret, således at orlovsreglerne ikke 
længere indeholder regler om valgbarhed og stemmeret i forbindelse med 
orlov. Ændringen skyldes, at der fra valgsekretariatets side er et ønske om, 
at der ikke er indeholdt regler om valgbarhed og stemmeret i orlovsreg-
lerne. Reglerne er derfor justeret, således at orlovsreglerne alene henviser 
til reglerne om valgbarhed og stemmeret, så studerende, der tager orlov, er 
opmærksomme på, at der kan være særlige forhold vedrørende deres valg-
barhed og stemmeret, som de skal være opmærksomme på. De ændrede 
regler vil blive gjort offentligt tilgængelig forud for ikrafttrædelsesdatoen 
den 1. marts 2019. Reglerne var vedhæftet til udvalgets orientering.  

 

10. Eventuelt 

Kristian Thorn orienterede om, at:  
 Han har været til møde i Styrelsen vedr. hyrdebrevet om engelsksprogede 

elementer på dansksprogede uddannelser. Han redegjorde kort for drøftel-
serne på mødet.  

 Han skal til møde i Uddannelsesgruppen vedr. regeringens talentudspil. 
Han redegjorde kort for de centrale punkter på dagsordenen hertil, der ef-
terfølgende blev drøftet. 

 Der er foretaget en reorganisering af den administrative del af understøttel-
sen af processen i forbindelse med udviklingen af en afløser for Stads. Han 
redegjorde kort for indholdet af denne. 


