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Møde den 5. marts 2019, kl. 13:00 – 15:30  

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: Birgitte Højland (pkt. 3), Frederik Langkjær (pkt. 2 og 4), Marianne Tofte-

gaard Hansen (pkt. 5) 

 

 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

Referatet fra mødet den 19. februar var godkendt pr. mail forud for dagens møde. 

 

2. Justering af EVU-uddannelseskvalitetsprocesser (PA, kl. 13.05, 40 min.) 

På baggrund af de senere års erfaringer med EVU-indikatorerne har en arbejds-

gruppe nedsat af Udvalget for Uddannelse haft til opgave at kaste et kritisk blik på 

de eksisterende EVU-indikatorer. Arbejdsgruppen har været ledet af Per Ander-

sen. 

 

Per Andersen orienterede om, at gruppen har forholdt sig til datagrundlag, de 

konkrete indikatorer samt uddannelsestyper og –former. Undervejs har arbejds-

gruppen inddraget en række studieledere og EVU-koordinatorer gennem en EVU-

workshop. Efterfølgende er gruppens foreløbige anbefalinger blevet drøftet på Ud-

valget for Uddannelses årlige møde om kvalitetsprocesserne, hvorfra yderligere 

ønsker og forslag er integreret i dette forslag til nye EVU indikatorer. 

 

Per Andersen orienterede om, at arbejdsgruppen på baggrund heraf anbefaler føl-

gende:  

 
A. Målgruppe 

Arbejdsgruppen anbefaler, at følgende EVU uddannelsestyper fremover skal 

være omfattet af EVU kvalitetsprocesserne: 
 Master 
 Diplom/HD 
 Akademiuddannelse 

 

Anbefalingen har som konsekvens, at erhvervskandidatuddannelser, hel-på-del 

udbud og tompladsudbud kvalitetssikres i regi af det ordinære uddannelsesom-

råde.  
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B. Samtaleguide 

Arbejdsgruppen anbefaler, at der udarbejdes en samtaleguide til brug for årlig 

status på master-, diplom- og akademiuddannelser med få studerende, eller 

hvor datagrundlaget i øvrigt er mangelfuldt. Samtaleguiden kan træde i stedet 

for eller supplere indikatorerne på baggrund af en konkret vurdering af årets 

datagrundlag for de enkelte uddannelser. 

 
C. Nye EVU indikatorer 

Arbejdsgruppen anbefaler, at antallet af EVU indikatorer reduceres fra ni til 

syv, hvoraf tre er baseret på de studerendes vurderinger, de øvrige indikatorer 

er basereret på objektive data. 

  
D. EVU Studiemiljøundersøgelse 

Arbejdsgruppen anbefaler, at Aarhus Universitet introducerer en (kortfattet) 

studiemiljøundersøgelse blandt alle studerende, som er indskrevet som deltids-

studerende, inkl. hel-på-del og tomplads. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget for Uddannelse godkendte 
A. Arbejdsgruppens anbefaling om målgruppe 
B. Arbejdsgruppens anbefaling om, at der introduceres en samtaleguide.  

Arbejdsgruppen udarbejder et forslag hertil på baggrund af erfaringerne 
hermed på Arts. 

C. Arbejdsgruppens anbefaling vedr. EVU indikatorer.  
 

Udvalget vedtog i den forbindelse følgende indikator vedr. beståelsespro-

cent 

 

Grænseværdier for beståelsesprocent på EVU 

RØD GUL GRØN 

>< 75 pct. 75-85 pct. > 85 pct. 

 

 
Forslaget vedr. nye EVU indikatorer udsendes til høring i fakulteternes ud-
dannelsesfora inden den 1. april med høringsfrist til den 13. september 
2019.  

 

Udvalget for Uddannelse godkendte ikke 
D. arbejdsgruppens anbefaling om EVU Studiemiljøundersøgelse.  

 

Udvalget vedtog i stedet, at der skal igangsættes et arbejde med henblik på 

at kvalificere undervisningsevalueringen, så der herigennem indhentes vi-

den om de forhold vedr.  
 Læringsudbytte (delpolitik 3) 
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 Studiemiljø (delpolitik 4) – i form af en reformulering af de eksi-
sterende spørgsmål 

 Relevans (delpolitik 5) – i form af en reformulering af de eksiste-
rende spørgsmål 

 

Det betyder, at der fremadrettet vil indgå tre obligatoriske spørgsmål i un-

dervisningsevalueringen på EVU. 

 

3. Gymnasiestrategi (BE, kl. 13.45, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at organiseringen af gymnasiearbejdet på fakultetsni-

veau i forlængelse af drøftelserne i Udvalget for Uddannelse den 7. januar har væ-

ret drøftet på fakultetsvise møder. Resultatet af drøftelserne er indarbejdet i en re-

videret udgave af strategien, der blev fremlagt til beslutning i udvalget. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget godkendte gymnasiestrategien og forslaget til organiseringen med en 

række tilføjelser. Den primære pointe ift. organiseringen var en betoning af, at det 

er nødvendigt med en hhv. faglig og administrativ lead på hvert fakultet. Hertil var 

der et par forslag til tekstnære kvalificeringer. Kirsten Brusgård sørger for, at ma-

terialet revideres på baggrund heraf. Den reviderede udgave rundsendes til udval-

get med henblik på endelig godkendelse pr. mail. 

 

Udvalget godkendte forslaget til den videre proces. Den indebærer, at gymnasi-

estrategien sammen med handleplanerne sendes til orientering på fakulteterne 

med henblik på at sikre forankring og implementering. Orienteringen på fakulte-

terne skal ske i uddannelsesforum og/eller fakultetsledelsen. Hertil tilsendes gym-

nasiestrategien tillige til de, der arbejder med rekruttering og andre gymnasieret-

tede aktiviteter.  

 

Det blev desuden besluttet, at arbejdet med gymnasiestrategien skal drøftes i ud-

valget en gang årligt. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor. 

 

4. Grænseværdier for frafald (BE, kl. 14.05, 15 min.) 

Berit Eika orienterede om, at universitetsledelsen i ledelsespåtegningen til uddan-

nelsesberetningen for 2018 udtrykte ønske om, at Udvalget for Uddannelse i 2019 

sikrer fortsat konvergens af grænseværdier med særligt fokus på frafald.  

 

Udvalget har i 2018 fastlagt fælles grænseværdier på kandidatniveau. Næste skridt 

er således førsteårsfrafaldet på bachelorniveau, hvor der aktuelt eksisterer fakul-

tetsspecifikke grænseværdier.   

 

Følgende blev besluttet 
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Forskelligheden i de eksisterende grænseværdier og fakulteternes faktiske fra-

faldsudfordringer gør det vanskeligt at pege på en løsning, der ikke resulterer i væ-

sentlige ændringer i indikatorlandskabet.  

 

Udvalget drøftede på den baggrund tre scenarier i form af model A, B og C.  

Model A tager udgangspunkt i det højest mulige ambitionsniveau i de nuværende 

grænseværdier. Model B afspejler et kompromis mellem de eksisterende grænse-

værdier, mens model C dels fastholder et højt ambitionsniveau ift. den grønne in-

dikator men opererer med et bredere spænd ift. den gule indikator.   

 

På baggrund af drøftelserne besluttede udvalget, at grænseværdierne for førsteårs-

frafaldet på bacheloruddannelserne på tværs af fakulteterne fremadrettet skal 

være følgende:  

 

Grænseværdier for førsteårsfrafaldet på bacheloruddannelserne 

RØD GUL GRØN 

> 25 pct. 25-15 pct. < 15 pct. 

 

Harmoniseringen er fastsat på et niveau, så alle fakulteternes grænseværdier er re-

spekteret. I løbet af de næste år skal der tages stilling til, om ambitionsniveauet er 

tilstrækkeligt højt. 

 

5. Årsrapport på uddannelsesområdet (KT, kl. 14.20, 25 min.) 

Kristian Thorn orienterede om, at den hidtidige ledelsesinformation på studieom-

rådet har bestået af en række emneorienterede notater og Excelfiler fordelt hen 

over året – eks. vedr. førsteårsfrafald.   

 

På mødet præsenterede Kristian Thorn og Marianne Toftegaard et forslag til en 

opdateret udgave af ledelsesinformation på studieområdet, som AU Uddannelse 

har udviklet. Den består blandt andet af en højere grad af grafisk visning i Power 

BI.  

 

Forslaget indebærer, at Power BI’en opbygges med tre hovedprodukter (apps) 

mhp. at adskille årsrapportdelen og de mere dynamiske og detaljerede statistikker. 

Det betyder, at Power BI’en vil indeholde følgende:  

A. Årsrapport med statiske data suppleret af en halvårsrapport 

B. Ledelsesinformation med live data 

C. Datapakker til kvalitetsprocesser (både statiske og live data) på det ordi-

nære område og på efter- og videreuddannelsesområdet 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tilsluttede sig forslaget.  
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Årsrapport 2018 forventes udsendt som pdf-fil til universitetsledelsen og fakultets-

ledelserne, LGU og øvrige relevante parter på fakulteterne medio marts. LI-ar-

bejdsgruppen oplæres til at være superbrugere på fakulteterne, og der gives adgang 

til Power BI. Datapakkerne for såvel de ordinære uddannelser som efter-og videre-

uddannelse frigives som tidligere år d. 1. april, og som noget nyt bliver både indika-

torer og supplerende nøgletal i datapakkerne lavet i Power BI. Den supplerende 

halvårsrapport forventes udsendt i løbet af efteråret. 

 

6. Regeringens talentudspil (BE, kl. 14.45, 15 min.) 

Berit Eika orienterede om, at regeringen i februar udsendte et talentudspil. Det 

rummer blandt andet en pulje, som alle videregående uddannelsesinstitutioner 

kan ansøge om midler fra til udvikling og drift af talentforløb. Forløbene kan afvik-

les som sommerskoler uden for normal studietid eller parallelt med den alminde-

lige undervisning.  

 

Puljen rummer 190 mio.kr., der uddeles over de næste fire år. Midlerne vil blive 

tildelt af uddannelses- og forskningsministeren efter faglig indstilling fra et panel 

med repræsentanter, der på forskellig vis arbejder med excellence eller i særlig 

grad har udmærket sig som innovative talenter. Den konkrete udmøntning af pul-

jen, herunder procedure og deadline for at ansøge, er endnu ikke offentliggjort. 

 

Følgende blev besluttet 

Prodekanerne redegjorde kort for, i hvilket omfang der på de enkelte fakulteter er 

interesse for at søge midler i puljen, hvilket blev taget til efterretning. 

 

Der var på baggrund heraf enighed om, at der aktuelt ikke er behov for på tværs af 

fakulteterne at igangsætte en proces med henblik på at koordinere ansøgninger til 

talentpuljen.  

 

7. Kvote 2 – Kommunikationsplan (BE, kl. 15,00, 5 min) 

Berit Eika orienterede om kommunikationsplanen ifm. kvote 2, som udvalget tog 

til efterretning. 

 

Der var enkelte forslag til justeringer ift. kommunikationsplanen, som vil blive 

skrevet ind heri. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at AU Kommunikation ori-

enteres herom. 

 

8. Pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling for undervisere (CR, kl. 

15.05, 15 min.) 

Charlotte Ringsted (CR) orienterede om, at hun i forbindelse med det kommende 

møde i UFMs arbejdsgruppen vedr. Ret og pligt til pædagogisk og didaktisk kom-

petenceudvikling er blevet bedt om dels at komme med forslag til kriterier for be-

dømmelsen af adjunktpædagogikum, dels oplysninger om, hvilke obligatoriske 

elementer der fremgår af deres universitets undervisningsportfolio. Charlotte 
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Ringsted ønskede i den forbindelse at få input fra Arts, ST og BSS, som prodeka-

nerne på baggrund heraf gav. 

 

9. Kommende møder (BE, kl. 15.20, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 

 

10. Meddelelser (BE, kl. 15.25, 5 min.) 

Der var følgende meddelelser til dagens møde: 

 

1. Bevilling af midler til AU Helpline 

Berit Eika orienterede om, at der via USM er bevilget midler til AU Helpline. Belø-

bet udgør 27.130 kr.  

 

2. Referat fra møde i LGU 

Der er afholdt møde i LGU den 25. januar. Referatet herfra var bilagt til udvalgets 

orientering. 

 

3. Seminar om student engagement 

Der afholdes i Granada et seminar om student engagement fredag, den 29. marts. 

Seminaret afholdes inden for rammerne af Coimbra arbejdsgruppen Education In-

novation. Der er dels mulighed for at deltage og bidrage til det rent fysiske møde, 

dels mulighed for at følge mødet via streaming. Programmet var bilagt til udval-

gets orientering. 

 

11. Eventuelt 

 Intet til dette punkt. 


