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Møde den 25. juni 2019, kl. 14:00 – 16:35 

Lokale – OBS: NAVITAS, Bygn. 3210, lokale 03.068 

 

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: Anne Teglborg, Anders Frølund og Jesper Broberg Bang (Gejst Studio) (pkt. 2) 

samt Gitte Stavad Andersen (pkt. 3) 

 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Referatet fra mødet i udvalget den 11. juni var godkendt pr. mail forud for dagens 

møde. 

 

2. Rekrutteringskoncept (BE, 14.05, 30 min) 

Anne Teglborg orienterede om, at det er besluttet, at lade Gejst/Studio udvikle en 

ny rekrutteringskampagne for Aarhus Universitet, der implementeres fra 2020. 

Kampagnekonceptet bygger videre på den strategi, som rekrutteringsindsatsen 

har stået på de senere år, men med en række justeringer. Sidstnævnte tager ud-

gangspunkt i de beslutninger, som udvalget blev enige om på workshoppen om re-

kruttering i februar 2019.  

 

Kampagnekonceptet har til formål at udstikke de overordnede rammer, budskaber 

og udtryk for de eksterne rekrutteringsaktiviteter (outdoor, biograffilm, digitale 

medier mv.). Det blev præsenteret af Jesper Broberg Bang fra Gejst/Studio.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte tilfredshed med de dele af kampagnekonceptet, der blev præ-

senteret og havde en række kvalificerende kommentarer, som Anne Teglborg, An-

ders Frølund og Jesper Broberg Bang tager med ift. det videre arbejde hermed. 

 

Det blev aftalt, at udvalget i på mødet den 17. september fortsætter drøftelserne i 

forhold til udviklingen af det nye kampagnekoncept. På mødet deltager Anne Tegl-

borg og Anders Frølund som gæster.  
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3. Initial drøftelse vedr. de store undersøgelse (BE, 14.35, 45 min) 

Berit Eika orienterede om, at der de senere år systematisk har været gennemført 

en række store undersøgelser blandt studerende og dimittender på Aarhus Univer-

sitet. Centrale pligtige undersøgelser såsom Uddannelseszoom og Læringsbarome-

teret har medført et behov for at drøfte, hvilke undersøgelser Aarhus Universitet 

selv skal gennemføre i fremtiden. 

 

Grundlaget for drøftelsen var to notater – et baggrundsnotat og et modelnotat. I 

sidstnævnte blev der præsenteret en række mulige scenarier for, hvilke store un-

dersøgelser, der systematisk skal/kan gennemføres på Aarhus Universitet samt 

fordele og ulemper herved. 

 

Som indledning på drøftelserne orienterede prodekanerne kort om erfaringerne 

med læringsbarometeret på de uddannelser, der i 2018 havde deltaget heri med 

fuld population. 

 

Udvalget for Uddannelse tog på baggrund heraf en initial drøftelse af fordele og 

ulemper ved de skitserede scenarier. Der blev også foreslået forskellige variationer 

af de præsenterede modeller og drøftet muligheder for at medvirke til en forbed-

ring af det nationale arbejde med uddannelseszoom og læringsbarometeret.  

 

Følgende blev besluttet 

Det blev besluttet, at udvalget behandler emnet igen i september 2019 med hen-

blik på at træffe beslutning om, hvilke undersøgelser der skal initieres fremadret-

tet. Det blev tillige besluttet, at AU Uddannelse i den forbindelse udarbejder et for-

slag til et løsningsdesign for studiemiljøundersøgelser, der rummer en konkretise-

ring af drøftelserne på dagens møde. Forslaget skal også indeholde et overslag 

over de udgifter, der er forbundet med den foreslåede løsning.    

 

4. AUs talentindsats (BE, 15.20, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at regeringen har offentliggjort opslaget til puljen for 

talentinitiativer. Formålet med puljen er at understøtte, at de dygtigste får mulig-

hed for at udfolde deres talent og sætte et afgørende aftryk på fremtiden – enten 

som forsker, iværksætter eller som ansat i det private eller det offentlige. 

 

Det fremgår af opslaget, at ansøgere til puljen skal beskrive, hvordan det ansøgte 

projekt relaterer sig til institutionens samlede talentindsats. Et forslag hertil forelå 

til drøftelse og kvalificering i udvalget med henblik på godkendelse. 

 

Følgende blev besluttet 

Forslaget blev godkendt med en række korrektioner. Jeppe Norskov Stokholm sør-

ger for, at de bliver indskrevet i beskrivelsen af Aarhus Universitets talentindsats. 

Den endelige udgave tilsendes prodekanerne, der inddrager denne i det videre ar-

bejde i forbindelse med koordineringen af de enkelte ansøgninger på fakulteterne. 
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Jeppe Norskov Stokholm udarbejder forslag til den endelige beskrivelse af AUs ta-

lentindsats i en form, der egner sig til at sende ind til UFM. 

 

Det blev tillige aftalt, at prodekanerne på mødet i udvalget den 22. august skriftligt 

redegør for påtænkte indsatser på fakultetsniveau ift. puljen med henblik på af-

dækning, koordinering og kvalificering af indsatserne. Jeppe Norskov Stokholm 

udarbejder til det formål et skema, som fakulteterne bedes udfylde, hvoraf titel på 

projekt, formål, målgruppe, aktivitet, tidsrum og ansøgt beløb skal fremgå. 

 

5. Samarbejde mellem fagligheder (BE, 15.40, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at bestyrelsen på deres seneste møde drøftede potentia-

ler for samarbejde mellem fagligheder inden for forskning og uddannelse. Besty-

relsens drøftelse tog udgangspunkt i en skitsering af dels Aarhus Universitets ker-

neopgave, der blandt andet består i at bidrage til løsninger af store samfundsud-

fordringer, og dels målet, der består i at afdække og dyrke de potentialer, der er i 

forhold til samarbejder mellem universitetets fagligheder.  

 

Udvalget fulgte op på bestyrelsens drøftelse med henblik på at afdække potentialer 

for øget samarbejde på uddannelsessiden. 

 

Følgende blev besluttet 

Der var enighed om at arbejde på at udvikle mindst fire tværfaglige kurser med 

henblik udbud i 2020. Hvert fakultet er tovholder på mindst ét kursus. Kurserne, 

der skal udbydes på engelsk, skal inddrage mindst to fagligheder og relatere sig til 

SDG-målene. Kurserne skal kunne passe ind som valgfag. Det skal i forbindelse 

med udviklingen afdækkes nærmere, inden for hvilke rammer kurserne kan udby-

des. 

 

Jeppe Norskov Stokholm udarbejder som forberedelse til arbejdet et udkast til et 

rammepapir og tidsplan, som forelægges udvalget umiddelbart efter sommerfe-

rien. 

 

6. Herning Kommunes uddannelsesstrategi (BE, 16.00, 10 min) 

Berit Eika orienterede om, at Herning Kommune har udarbejdet en uddannelses-

strategi, som den har den har tilsendt Aarhus Universitet med henblik på kom-

mentering. 

 

Udvalget udtrykte ros til strategien og påpegede, at Herning Kommune i strategien 

arbejder i nogle spor og slår på nogle af de ting, som de i forvejen er gode til og har 

positivee erfaringer med.  

 

Udvalget ser frem til det videre samarbejde med Herning Kommune og den kon-

krete udmøntning af strategien. 
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Det blev aftalt, at Jeppe Norskov Stokholm sender et høringssvar til Herning Kom-

mune.  

 

7. Uddannelsesdage (BE, 16.10, 10 min) 

Berit Eika orienterede om, at der på fakulteterne er forskellige traditioner i forhold 

til afholdelse af uddannelsesdage. Nogle afholder dem fast en gang årligt, andre 

gør ikke, temaerne der tages op spænder vidt, etc. 

 

Prodekanerne redegjorde kort for traditionen på deres fakultet og gav i forbindelse 

hermed eksempler på nogle af de seneste temaer, der har været behandlet. 

 

Følgende blev besluttet 

Der er enighed om, at fakulteterne fremadrettet inviterer hinanden, når de afhol-

der uddannelsesdage eller andre arrangementer, hvor de finder det relevant, at de 

øvrige fakulteter deltager. 

 

Der var ikke aktuelt et ønske om, at de laves en fælles uddannelsesdag, som går på 

tværs af fakulteterne. 

 

8. Kommende møder (BE, kl. 16.20, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. Der var enkelte til-

føjelser hertil, som blev tilføjet. 

 

9. Meddelelser (BE, kl. 16.25, 5 min.) 

Der var ingen meddelelser til dagens møde. 

 

10. Eventuelt (BE, kl. 16.30, 5 min.) 

Charlotte Ringsted orienterede om, at hun skal til møde i UFM i arbejdsgruppen 

vedr. Pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling. Udvalget drøftede som forbere-

delse til mødet hovedpunkterne på dagsordenen. Charlotte Ringsted tager de in-

put, som udvalget gav, med til mødet. Udvalget orienteres, når mødet er afholdt, 

om konklusionerne herfra.  

 

Berit Eika orienterede om, at dagens møde var det sidste med deltagelse af Kirsten 

Brusgaard som fast medlem af udvalget. Medlemmerne takkede hende for hendes 

store indsats og bidrag til udvalgets arbejde.  


