
 

 

 

 
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 

17. september 2019 
 

Side 1/5 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

Møde den 17. september, 2019, kl. 13:00 – 15:30  

OBS! Mødet er udvidet med 30 min. 

 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (HE), 

Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-

nelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Maria Juhler Maibom (pkt. 2), Lars Kiels Bertelsen (pkt. 3) og Claus Thrane 

(pkt. 4) 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Aarhus Universitets strategi 2025 (BE, kl. 13.05, 45 min) 

Udvalget blev forelagt et udkast til indsatser, der kan indgå i handleplanerne for 

2020 i Aarhus Universitets strategi. Udkastet var udarbejdet med udgangspunkt i 

de input, som udvalget udarbejdede på mødet den 22. august. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog med udgangspunkt i udkastet en initial drøftelse af, hvilke indsatser 

der skal indgå i handleplanerne for 2020. Der var enighed om, at udvalget med de 

allerede igangsatte aktiviteter, og de der er planlagt, har kvalificerede indsatser, 

der kan indgå i strategien.  

 

Udvalget ønskede, at der inden det kommende møde dels foretages en skarpere 

prioritering af de foreslåede indsatser, og dels at præsentationen af disse skal 

fremstå mere overskuelig. 

 

Maria Juhler Maibom og Jeppe Norskov Stokholm udarbejder på baggrund heraf 

et revideret udkast for henholdsvis 2020 og 2021-2025 til det kommende møde. 

 

3. Campus 2.0 - Arbejdsgruppe vedr. studie- og undervisningsmiljø (BE, 

13.50, 20 min) 

Udvalget nedsatte i foråret 2019 en arbejdsgruppe, der fik til opdrag at kvalificere, 

hvordan Aarhus Universitet kan udvikle det fysiske læringsmiljø i forbindelse med 

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

skulle have særligt fokus på, hvordan det fysiske miljø kan styrke sammenhænge 
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mellem det fysiske, det sociale og det læringsmæssige studiemiljø. Af kommisso-

riet fremgår, at dens anbefalinger blandt andet skal kunne understøtte en styrkelse 

af: 
 de studerendes faglige og sociale samvær  
 studenteraktiverende undervisningselementer, der forventes forstærket af 

Aarhus Universitets EDU IT-satsning 

 

Berit Eika orienterede om, at deadline for leverancen af arbejdsgruppens anbefa-

linger er rykket fra udgangen af november til udgangen af oktober. Arbejdsgrup-

pens formand deltager ift. sidstnævnte på universitetsledelsesmødet den 23. okto-

ber, hvor anbefalinger præsenteres. 

 

På dagens møde var arbejdsgruppens formand inviteret med henblik på dels at 

orientere udvalget om arbejdsgruppens foreløbige anbefalinger og dels med hen-

blik på at få disse kvalificeret af udvalget.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte tilfredshed med orienteringen og havde en række kvalificerende 

bemærkninger hertil. Når anbefalingerne har været forelagt universitetsledelsen 

den 23. oktober, orienteres udvalget om universitetsledelsens drøftelser og even-

tuelle ønsker til den videre proces.  

 

4. Entreprenørskab i undervisningen (BE, 14.10, 20 min) 

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

ning er iværksætteri og entreprenørskabsundervisning. Erhvervsudvalget beslut-

tede i september 2018 at intensivere arbejdet med iværksætteri og entreprenør-

skab på Aarhus Universitet. I den forbindelse blev der nedsat dels en arbejds-

gruppe ledet af professor Michael S. Dahl fra Aarhus BSS, og dels en reference-

gruppe ledet af prodekan Kurt Nielsen. Grupperne skulle beskæftige sig med alle 

aspekter af iværksætteri og entreprenørskab bort set fra den curriculære entrepre-

nørskabsundervisning, som Udvalget for Uddannelse fik ansvaret for.  

 

Arbejdsgruppen fremlagde primo 2019 en rapport for Erhvervsudvalget. Rappor-

ten berører på flere områder entreprenørskabsundervisningen. Blandt andet med 

en anbefaling af at alle studerende på Aarhus Universitet som et led i deres uddan-

nelse skal have et tilbud om entreprenørskabsundervisning. 

 

Udvalget for Uddannelse udarbejdede som et første skridt en kortlægning af den 

eksisterende entreprenørskabsundervisning., der blev drøftet i udvalget den 19. 

marts. I forlængelse heraf besluttede udvalget på mødet den 19. marts at nedsætte 

et entreprenørskabsudvalg. Claus Thrane blev udpeget som formand herfor, og 

han præsenterede på dagens møde dets anbefalinger.  

 

De indeholdt et oplæg til 
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 hvorledes den tværgående entreprenørskabsundervisning kan tilbydes på 
uddannelserne på Aarhus Universitet 

 hvorledes man kan drage nytte af Aarhus Universitets faglige bredde i for-
bindelse med tværgående entreprenørskabsundervisning. 

 et udbud i tværgående entreprenørskabsundervisning med en vægt på 10 
ECT, der eks. kan udbydes i regi af AU Summer University eller som et 
tværgående valgfag på kandidatuddannelsen på de fire fakulteter. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede oplægget. Der var enighed om, at der også er behov for et tvær-

gående entreprenørskabsundervisning med en vægt på 5 ECT, hvis alle studerende 

på Aarhus Universitet som et led i deres uddannelse skal have et tilbud om entre-

prenørskabsundervisning. Sidstnævnte da det ikke er alle uddannelser, der i deres 

curriculum har plads til et valgfag på 10 ECTS. 

 

Udvalget besluttede, at entreprenørskabsudvalgets anbefalinger skal præsenteres 

for Erhvervsudvalget. Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm indkalder Claus 

Thrane til et møde med henblik på at koordinere dette.  

 

5. Erfaringerne med de nye karakterkrav og den tilhørende adgangs-

prøve på ST (FB, 14.30, 20 min.) 

Finn Borchsenius orienterede om, at der fra og med 2019 er der på ST indført ka-

rakterkrav for at blive optaget via kvote 1. Ansøgere, der ikke opfylder karakterkra-

vene, kan søge optagelse via kvote 2 og deltage i en adgangsprøve.  

 

Finn Borchsenius orienterede om, at det nye optagelsessystem har påvirket ansø-

gertal og optag. ST oplevede således i 2019 en nedgang i det samlede ansøgertal og 

i 1. prioritetsansøgere. Som følge heraf er der også tilbudt et mindre antal studie-

pladser og opnået et mindre optag end i 2018. I kraft af det nye optagelsessystem 

er det imidlertid samtidig forventningen, at de studerende, der optages i 2019, er 

bedre matchet med den uddannelse, de påbegynder, og at de har de rigtige færdig-

heder og høj motivation. Nedgangen i antal ansøgere og optag forventes udlignet i 

de kommende år, og erfaringerne med de nye karakterkrav og optagelsessystemet 

er generelt gode. 

 

Følgende blev besluttet 

Da de endelige optagelsestal først er tilgængeligt efter 1. oktober, blev det beslut-

tet, at punktet tages op igen på mødet den 30. oktober. 

 

6. Bæredygtighed i uddannelser – Mapping (BE, 14.50, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet den 22. august besluttede, at der 

skal foretages en kortlægning af kurser, hvori der arbejdes med emner relateret til 

SDG-målene. 

 

Følgende blev besluttet 
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Udvalget drøftede formålet med samt omfanget og hyppigheden af kortlægningen.  

 

Der var enighed om, at formålet er at få et kvalificeret overblik SDG-aktiviteter på 

uddannelsesområdet, et overblik over antallet af kurser samt en præsentation 

heraf på au.dk. 

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at der udvikles et udkast til en metode for, 

hvorledes kortlægningen skal foretages. Denne skal blandt andet indeholde udkast 

til en spørgeramme, koncept for registrering, hvorledes denne skal foretages i 

praksis samt hyppigheden heraf. Udkastet præsenteres for udvalget, når det er ud-

viklet. 

 

7. Afrapportering fra arbejdsgrupper (BE, 15.00, 20 min.) 

Udvalget for Uddannelse er ved Charlotte Ringsted og Per Andersen repræsenteret 

i to arbejdsgrupper, der enten har eller inden for den nærmeste fremtid fremlæg-

ger resultaterne af deres arbejde. Det drejer sig om 

  
 Arbejdsgruppen vedr. pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling af VIP 

(UFM): Charlotte Ringsted 

 Arbejdsgruppen om livslang læring (DKUNI): Per Andersen 

 

Hertil har Finn Borchsenius på vegne af Danske Universiteter været i dialog med 

Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg. 

 

På baggrund af en kort orientering fra hhv. Charlotte Ringsted, Per Andersen og 

Finn Borchsenius drøftede udvalget anbefalingerne fra arbejdsgrupperne og dialo-

gen med Danske Gymnasiers Digitaliseringsudvalg.  

 

Der var enighed om, at anbefalingerne på det foreliggende grundlag aktuelt ikke 

giver anledning til at igangsætte konkrete initiativer. Udvalget afventer de endelige 

rapporter. 

 

8. Revideret kommissorium (BE, 15.20, 5 min) 
På forslag fra Berit Eika besluttede udvalget at foreslå universitetsledelsen,  

 at det eksisterende fælles kommissorium for UFU og UFFE deles 

 at udvalget fremadrettet består af prorektor for uddannelse (formand), 
prodekan for uddannelse på de enkelte fakulteter og vicedirektør for ud-
dannelse 

 at det præciseres i kommissoriet, at udvalget som ansvarsområde har de 
”Overordnede rammer for den samlede uddannelsesudvikling på Aarhus Uni-
versitet” 

 at det præciseres i kommissoriet, at udvalget ”driver uddannelseskvalitetssy-
stemet på Aarhus Universitet”. 
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Jeppe Norskov Stokholm justerer kommissoriet på baggrund af ovenstående, 

hvorefter det forelægges udvalget og universitetsledelsen til endelig godkendelse. 

 

UFFE orienteres tillige med henblik på, at kommissories herfor revideres.  

 

9. Kommende møder (BE, kl. 15.25, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. Der var ingen bemærk-

ninger hertil. 

 

10. Meddelelser 

Der var følgende meddelelser til dagens møde 

 
a. Udvalget blev orienteret om, at Masteruddannelsen i International Entrepre-

neurship, Education and Training på Aarhus BSS lukkes.  
b. Udvalget blev orienteret om status på rekrutteringsindsatsen i 2019 på bag-

grund af en skriftlig redegørelse fra AU Uddannelse. 
c. Udvalget blev skriftligt orienteret om, at Aarhus Universitet har indsendt en 

række cases fra til UFM mhp. udarbejdelse af en rapport vedr. best practice ift. 
initiativer relateret til studieintensitet 

 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt  


