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Møde den 1. oktober, 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), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-

nelse) 

 

Afbud: Charlotte Ringsted 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Maria Juhler Maibom (pkt. 2), Kirsten Brusgård (pkt. 3), Troels Pedersen (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 på uddannelsesområdet, der kan 

indgå i handleplanerne for 2020 i Aarhus Universitets strategi. Udkastet var udar-

bejdet med udgangspunkt i de input, som udvalget udarbejdede hertil på møderne 

den 22. august og 17. september. 

 

Følgende blev besluttet 

De enkelte forslag til indsatser blev gennemgået, og udvalget kom med kvalifice-

rende input. Udkastet gennemskrives med udgangspunkt heri og sendes herefter 

til gennemlæsning i udvalget med henblik på indhentning af tekstnære kommen-

tarer.  

 

En revideret udgave fremlægges til endelig godkendelse i udvalget på mødet den 

30. oktober, hvorefter det tilsendes Universitetsledelsen. 

 

Den godkendte udgave tilsendes tillige Kirsten Brusgård med henblik på, at de be-

skrevne indsatser kan indgå som grundlag for udarbejdelsen af Uddannelsesberet-

ningen for 2019. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor. 

 

3. Circle U - Universitetsalliancen (BE, 13.50, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitet i november 2018 indgik en aftale 

med en række forskningsintensive universiteter i Europa i forlængelse af initiati-

vet European Universities. Alliancen hedder Circle U og består ud over Aarhus 

Universitet af Humboldt-Universität zu Berlin, King's College London, Université 
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catholique de Louvain, Universitetet i Oslo, Université de Paris og University of 

Belgrade. 

 

Kirsten Brusgård orienterede om status på arbejdet i Universitetsalliancen. Her-

under arbejdet med prioritering af indhold i ansøgningen til European Universi-

ties Initiative. 

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

  

4. AU videoplatform (BE, 14.10, 20 min) 

Troels Pedersen fra EDU-IT Hub’en orienterede om status på projektet vedr. etab-

lering af en fælles AU videoplatform. Herunder de forventede organisatoriske, tek-

niske og pædagogiske effekter af et eventuelt indkøb. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og drøftede projektets videre status. Det 

blev besluttet, at Berit Eika følger op på denne på hendes førstkommende møde 

med Anders Hyldig, leder af EDU-IT Hub’en. 

 

5. Digitalt eksamens-udbud: Sammensætning og bemanding af projekt-

organisationen (KT, 14.30, 10 min.) 

Som opfølgning på beslutningen om iværksættelse af udbud m.v. af digital eksa-

men system præsenterede Kristian Thorn et forslag til sammensætning og beman-

ding af projektorganisationen. Dette i form af bemandingen af projektets styre-

gruppe og principperne for bemanding af projektets projektgruppe. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget godkendte forslaget til sammensætningen og bemandingen af projektor-

ganisationen. 

 

6. Revideret kommissorium (BE, 14.40, 5 min) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet den 17. september besluttede, at 

det eksisterende kommissorium, der er fælles med Udvalget for Forskning og Eks-

terne relationer, skal deles og revideres.  

 

På baggrund af udvalgets beslutning blev en revideret udgave af kommissoriet 

fremlagt på dagens møde med henblik på godkendelse. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget havde en række tekstnære forslag til justeringer af kommissoriet, der 

indskrives heri, hvorefter det forelægges Universitetsledelsen med henblik på god-

kendelse. Dette sker samtidig med, at et revideret kommissorium fra Udvalget for 

Forskning og Eksterne relationer forelægges Universitetsledelsen. 
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7. Kommende møder (BE, kl. 14.45, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder.  

Det blev besluttet, at mødet den 9. oktober aflyses, og at mødet den 30. oktober 

udvides med 30 minutter.  

  

De punkter, der var programsat på dagsordenen den 9. oktober, flyttes enten til et 

senere møde eller sendes i skriftlig høring. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor 

og orienterer efterfølgende udvalget pr. mail.  

 

8. Meddelelser (BE, kl. 14.50, 5 min.) 

Der var følgende meddelelser til dagens møde 

 
 Referat fra LGU 

Udvalget tog referatet til efterretning 
 

 Strategiske midler  

Berit Eika orienterede om, at hun på vegne af udvalget har bevilget USM mid-

ler til, at Aarhus Universitet er repræsenteret i et studenterseminar i regi af 

Circle U samt afvikling af Hyldestarrangement 2019. Rammerne for de to be-

villinger var nærmere beskrevet i et til punktet vedlagt bilag.  

Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

9. Eventuelt (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

Intet til dette punkt 


