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Møde den 11. juni 2019, kl. 13:00 – 15:00 

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) 

 

Øvrige: Kristian Thorn (AU Uddannelse), Bente Lynge Hannestad (AU Uddannelse) og 

Kirsten Brusgård (Universitetsledelsens stab) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Anders Hyldig (pkt. 2), Astrid Dahl (pkt. 3) samt Lisette Prins og Anne Tegl-

borg (pkt. 4) 

 

 

Referat 

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

 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. EDU it Hub kvartalsstatus (BE, kl. 13.05, 30 min) LUKKET PUNKT 

Anders Hyldig orienterede om status på arbejdet i LMS-udbuddet samt processen 

for et eventuelt indkøb af en mediesuit. 

 

LMS udbuddet 

Anders Hyldig orienterede om arbejdet i LMS-udbuddet. Der er i udbudsproces-

sen særligt fokus på leverandørernes kapacitet, evne til at skabe en gnidningsløs 

transition samt de funktionelle og pædagogiske egenskaber i de respektive syste-

mer.  

 

Udvalget drøftede på baggrund af Anders Hyldigs orientering den aktuelle status i 

udbuddet, samt de dilemmaer der knytter sig til valg af leverandør. 

 

Det forventes, at der er en afklaring ift. udbuddet inden årets udgang. 

 

Indkøb af mediesuite 

Anders Hyldig gennemgik formålet og gevinsterne ved et eventuelt indkøb af en 

mediesuite. Hertil orienterede han om, hvordan en mediesuite kan integreres i 

Aarhus Universitets LMS.  

 

Udvalget drøftede på baggrund heraf fordele og ulemper ved en rækker forhold, 

der knytter sig til et eventuelt indkøb af en mediesuite, herunder 
 Kontraktlængde 

 Tidshorisont ift. indgåelse af aftale om indkøb 
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 Organisatorisk implementering 
o Hele AU eller blot dele heraf 
o Placering af teknisk support 
o Placering af funktionel og pædagogisk support 
o Snitflader til AU Educate 
o Onboarding og kurser til undervisere 
o Tidsplan og fakulteternes pædagogiske årshjul 

 

Anders Hyldig tog konklusionerne på drøftelserne og anbefalingerne fra udvalget 

til efterretning ift. den videre proces.  

 

Kort gennemgang af projekter i EDU-IT Hub’en 

Anders Hyldig orienterede kort om status på de projekter, der aktuelt administre-

res i EDU-IT Hub’en. Det drejer sig om følgende:  
 LMS udbud 
 EASY Soft implementering 

 Videoproduktion (er i høj kurs hos fagmiljøerne) 
 Padlet 
 Fælles videoplatform 
 Afstemningsværktøj 
 AU Educate 
 Blackboard support 

 EDU IT monitorering 
 Course Digest Export 

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

3. Samarbejde med SMV (BE, kl. 13.35, 15 min) 

Astrid Dahl har siden 1. april været ansat til at varetage projektet Erhvervssamar-

bejder med studerende, som er igangsat af udvalget. Hun har i den forbindelse ud-

arbejdet en projektbeskrivelse for projektperioden, der løber frem til den 31. marts 

2020, som hun forelagde udvalget med henblik på kvalificering og godkendelse. 

 

Projektbeskrivelsen indeholder en oversigt over formål, milepæle, organisering, 

leverancer mv. samt en tidsplan. Projektbeskrivelsen har tre primære formål. Dels 

skal den give et skitseret overblik over projektets formål og mål, dels skal den fun-

gere som en forventningsafstemning mellem udvalget og projektleder, og dels skal 

den bruges ved projektets afslutning til at sikre, at projektets aftalte mål er opnået. 

 

Udvalget drøftede projektbeskrivelsen og havde en række kvalificerende kommen-

tarer hertil, der vedrørte følgende:  
 Udvalget ønsker en tydeliggørelse i projektbeskrivelsen af, hvordan der i 

projektet interageres med hhv. erhvervsrådene og de enkelte SMV’er 

 Udvalget ønsker en klargøring af forholdet mellem indsatserne i regi af 
projektet og de indsatser, som allerede pågår på fakulteterne. 
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Udvalget drøftede efterfølgende den i projektbeskrivelsen aftegnede risikoanalyse. 

Herunder hvorledes de barrierer, som projektet i det praktiske arbejde støder på, 

kan overkommes. I den forbindelse gav prodekanerne udtryk for, at de står til rå-

dighed i forhold til sparring omkring projektet videre forløb og samspillet med de 

enkelte fakulteter. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede, at projektbeskrivelsen er godkendt under forudsætning af, at 

Astrid Dahl reviderer projektbeskrivelsen på baggrund af de fremsatte kommenta-

rer.  

 

4. Uddannelsestjekker (BE, kl. 13.50, 15 min) 

Anne Teglborg orienterede om, at VEST-båndet i sommeren 2018 fik bevilliget 

midler til projekt Uddannelsestjekker. Projektet er udrullet på syv udvalgte ud-

dannelser, der er udpeget af de enkelte fakulteter. Det drejer sig om 
 Arabisk- og islamstudier (Arts) 
 Dramaturgi (Arts) 
 Nanoscience (ST) 
 Fysik (ST) 

 Erhvervsøkonomi med tilvalg (BSS) 
 Tandplejer (HE) 
 Folkesundhedsvidenskab (HE) 

 

Lisette Prins og Anne Teglborg orienterede om, at projektet har fået positiv feed-

back i både de gennemførte brugertest og fra Studievalg.dk. Besøgstallene vurde-

res af Anne Teglborg og Lisette Prins som tilfredsstillende. De ligger på 70 – 180 

målt over periode på 6 uger i april og maj, 2019.  

Der bliver gennemført en supplerende brugertest i efteråret 2019 blandt stude-

rende på 1. semester. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tilsluttede sig VEST-båndet forslag om en løbende udrulning af uddan-

nelsestjekkeren på flere uddannelser. Hvilke uddannelser, der skal indlejres i pro-

jektet, aftales med de enkelte fakulteter. Der var enighed om, at udrulningen skal 

tage udgangspunkt i uddannelsernes konkrete behov og under hensyn til ressour-

cer, såvel fagligt som administrativt.  

 

Anne Teglborg orienterede om, at der ikke er direkte omkostninger forbundet med 

udrulningen, ud over de personaleressourcer der knyttes hertil.  

 

Udvalget anbefalede, at der i forbindelse med afrapporteringen af projektet ikke 

måles på frafaldeffekt, da det er vanskeligt at give et retvisende billede af projek-

tets indvirkning herpå. 
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5. Call: Digital handlingsplan for de videregående uddannelser (NOL, kl. 

14.05, 25 min) 

Niels Lehmann orienterede om, at regeringen som opfølgning på Disruptionrå-

dets arbejde og uddannelses- og forskningsministerens Call for action fra august 

2018 har afsat i alt 81 millioner kroner over de næste fire år til den digitale hand-

lingsplan Digitale kompetencer og digital læring - national handlingsplan for de 

videregående uddannelser.  

 

Handlingsplanens formål er at styrke de digitale kompetencer blandt underviserne 

på de videregående uddannelser.  Den indeholder følgende initiativer: 

 
1. Underviserne skal løftes, så de kan udvikle de studerendes digitale kompe-

tencer 
2. Erfaringer og viden om, hvad der virker, skal bredes ud 
3. Barrierer og regler, der ikke er tilpasset en digital virkelighed, skal fjernes 

Af de 81 millioner er de 45 millioner reserveret et opslag under initiativ nr. 1 med 

ansøgningsfrist i september 2019. Det er et krav i opslaget, at ansøgte forløb skal 

involvere og gennemføres i samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner og 

gerne på tværs af institutionstyper. 

 

Niels Lehmann koordinerer ansøgningsprocessen på Aarhus Universitet. Han ori-

enterede kort om status på denne. Herunder, at han pt. dels afsøger, hvilke uddan-

nelser der kan indgå i ansøgningen på Aarhus Universitet, og dels afsøger interes-

serede medansøgere blandt andre uddannelsesinstitutioner.  

 

Udvalget kom med input til både ansøgningen og processen, som Niels Lehmann 

tog til efterretning. 

  

6. Kommunikationsplan for opfølgning på #Metoo (BE, kl. 14.30, 10 min) 

Udvalget drøftede den fremsendte kommunikationsplan, der var udarbejdet med 

henblik på opfølgning på indsatsen i forhold til #Metoo.  

 

Kommunikationsplanen indeholdt dels en formålsbeskrivelse og dels en oversigt 

over målgrupper, budskaber, produkter og budget. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget støttede forslaget om en opfølgning på #Metoo. Der var dog enighed om, 

at der på det foreliggende grundlag ikke kan bevilges midler til det foreslåede pro-

jekt.  

 

7. Barrierer ift. erhvervsrettede specialer (NOL, kl. 14.40, 10 min) 

Niels Lehmann orienterede om, at der i 2018 blev iværksat i en undersøgelse på 

Arts, der havde til formål at afdække kvalitativt om og i givet fald hvilke barrierer, 

som forhindrer studerende på Arts i at skrive et erhvervsspeciale. I undersøgelsen 
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blev der indhentet viden fra tre grupper i form af specialevejledere, studerende og 

virksomheder. For hver af disse blev der afdækket en række forhold, der potentielt 

har betydning for andelen af erhvervsspecialer. Det drejer sig om følgende: 

 

Specialevejledere 
 Manglende kendskab til muligheden for at skrive erhvervsspeciale 
 Omverdensvendt undervisning som afgørende driver  

 Forventningsafstemning med virksomhed/organisation 
 Bedømmelseskriterier 

 

Studerende 
 Faglig problemstilling skal findes i fællesskab 
 Specialevejledere er afgørende i valget om erhvervsspeciale 

 Ønsker fagnære rollemodeller (peers) 
 Manglende hjælp til at indlede samarbejde 

 

Virksomheder 
 Indledende forventningsafstemning er afgørende 

 

Niels Lehmann orienterede om, at man som opfølgning på undersøgelsen på Arts 

har ageret på hvert af de afdækkede forhold og derved adresseret konkrete tiltag i 

forhold til disse. Dels i forbindelse med studieordningsrevisioner og dels via en 

styrkelse af kommunikationen omkring erhvervsspecialer målrettet hver af de tre 

grupper. 

 

Udvalget drøftede efterfølgende rapportens konklusioner. Blandt prodekanerne 

var der enighed om, at der på tilsvarende vis på de respektive fakulteter kan iden-

tificeres en række forhold, der har betydning for andelen af erhvervsspecialer. 

Heraf nogle, der er sammenfaldende med de, der er afdækket på Arts, og andre 

der er særegne for de enkelte fakulteter.  

 

Følgende blev besluttet 

På baggrund af orienteringen fra Niels Lehmann og den efterfølgende drøftelse 

blev det besluttet, at rapporten og resumeet skal drøftes på et kommende møde i 

Erhvervsudvalget. Det blev aftalt, at Niels Lehmann fremsender materialet til 

Jeppe Norskov Stokholm, der sørger for, at punktet programsættes på et møde i 

Erhvervsudvalget. 

 

8. Kommende møder (BE, kl. 14.50, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenen for de kommende møder. I forhold til mødet 

den 25. juni blev det aftalt, at der tidsmæssigt forkortes. Jeppe Norskov Stokholm 

søger herfor, og at det reviderede mødetidspunkt meldes ud sammen med udsen-

delsen af dagsordenen. 
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9. Meddelelser (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

Kristian Thorn orienterede om, at man på det seneste møde i LGU havde drøftet 

omfanget af stedprøver. Det blev aftalt, at Kristian Thorn orienterer om arbejdet 

med etablering af en eksamenshal uden for campus i takt med, at projektet materi-

aliserer sig. 

 

Berit Eika orienterede om de uddannelsesrelaterede drøftelser på bestyrelsessemi-

naret, der blev afviklet i 6-7. juni. Der var enighed om, at tematikken vedr. tværfa-

kultære uddannelsesudbud skal tages op som et initialt drøftelsespunkt på det 

kommende møde i udvalget. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor.  

 

10. Eventuelt 

Intet til dette punkt 


