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Møde den 30. oktober, 2019, kl. 14:00 – 16:30  

 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

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

Niels Overgaard Lehmann (AR) (med i drøftelsen af punkterne 1-3), Per Andersen (BSS) 

og Kristian Thorn (AU Uddannelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Anne Teglborg og Michael Munch (pkt. 3), Anders Hyldig (pkt. 4), Frederik 

Langkjær (pkt. 5 og 6) og Kirsten Brusgård (pkt. 6, 7 og 8) 

 

Afbud: Niels Overgaard Lehmann deltog ikke på mødets anden halvdel fra 15.00-16.30 

 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Aarhus Universitets strategi 2025 (BE, kl. 14.05, 5 min.) – Lukket punkt 

Udvalget gav dels på mødet den 1. oktober og dels via en efterfølgende skriftlig hø-

ring kvalificerende input til indsatserne på uddannelsesområdet, der skal indgå i 

handleplanerne for 2020 i Aarhus Universitets strategi. Den reviderede udgave 

heraf blev forelagt til endelig godkendelse i udvalget på dagens møde.  

 

Følgende blev besluttet 

Indsatserne til AU Strategiens handleplaner blev godkendt med nogle enkelte ju-

steringer. Det blev aftalt, at indsatserne pr. mail sendes til udvalget mhp. indhent-

ning af eventuelt yderligere tekstnære forslag til justeringer.  

 

3. Rekruttering (BE, 14.10, 25 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget i juni vedtog rammerne for det nye rekrut-

teringskoncept, som skal gælde fra 2020 og de kommende år. På dagens møde 

fremlagde Anne Teglborg og Michael Munch fra AU Uddannelse de endelige mate-

rialeforslag i form af:  

 

 Film i en råklippet version 

 Outdoor materiale 

 

Følgende blev besluttet 

Der var i udvalget enighed om, at materialet var modigt og godt. Udvalget havde 

en række bemærkninger og forslag til justeringer, som Anne Teglborg og Michael 

Munch indarbejder ifm. færdigbearbejdningen af filmen og outdoor materialet. 
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Universitetsledelsen drøfter det nye rekrutteringskoncept på deres møde den 6. 

november. 

 

4. Edu IT Hub kvartalsstatus (BE, 14.35, 30 min.) 

Anders Hyldig orienterede om status på igangværende projekter samt Hub’ens  

økonomi for 3. kvartal, 2019. 

 

Fokus i orienteringen var på nedenstående punkter 
 Orientering og status på arbejdet i EDU-IT satsningen 

Anders Hyldig gav en kort mundtlig orientering om arbejdet i EDU-IT satsnin-
gen. Der var i orienteringen særligt fokus på økonomien og udvalgte EDU-IT 
projekter, herunder indkøb af LMS. 

 Indstilling til indkøbet af en mediesuite  
På baggrund af en kort motivation fra Anders Hyldig indstillede han, at EDU-
IT Hub’en på vegne af et enigt EDU-IT Koordinationsforum (EIK) går videre 
med indkøbet af en mediesuite. Han gennemgik i den forbindelse, hvad formå-
let og gevinsterne er ved et indkøb af en mediesuite, og orienterede tillige om 
processen for behovsafdækningen i EIK og de pædagogiske centre. 

 EDU-IT projekter 
Anders Hyldig orienterede om en række udvalgte projekter, EDU-IT Hub’en 
driver eller bidrager til. Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget ønskede, at implementeringsforløbet omkring LMS’en og de andre på 

mødet omtalte systemer skal beskrives og drøftes i udvalget igen med henblik på 

kvalificering. Jeppe Norskov Stokholm koordinerer i samarbejde med Anders Hyl-

dig, hvornår det skal sættes på dagsordenen i udvalget.  

 

Der var i udvalget enighed om, at der er et godt match mellem indkøb af nyt LMS 

og EDU-IT satsningen. Der var i udvalget opmærksomhed på, at der knytter sig en 

stor opgave vedr. forandringsledelse ift. udrulningen af LMS systemet. 

 

Udvalget besluttede, at EDU-IT Hub’en skal gå videre med indkøbet af en medie-

suite. EDU-IT Hub udformer sammen med EDU-IT Koordinationsforum en sags-

fremstilling, der beskriver den organisatoriske implementering af mediesuiten. 

Jeppe Norskov Stokholm og Anders Hyldig koordinerer, hvornår det kan sættes på 

dagsordenen i udvalget. 

 

Udvalget besluttede tillige, at implikationerne af indkøb af en fælles videoplatform 

drøftes bredt. Behov og ønsker til bl.a. lecture capturing skal afdækkes bedre og 

drøftes bredere. Anskaffelse af en fælles videoplatform vil også uværgerligt rejse 

spørgsmål om behov for - og anskaffelse matchende teknologi i undervisningslo-

kalerne. Hertil var der i udvalget et ønske om, at en fælles videoplatform tænkes 

sammen med andre systemer, ikke mindst nyt LMS. Anders Hyldig kommer med 

et oplæg hertil.  
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Jeppe Norskov Stokholm og Anders Hyldig koordinerer, hvornår det kan sættes på 

dagsordenen i udvalget og på fakulteterne. 

 

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

prøve på ST (BE, 15.05, 20 min.) 

Fra og med 2019 er der på ST indført karakterkrav for at blive optaget via kvote 1. 

Ansøgere, der ikke opfylder karakterkravene, kan søge optagelse via kvote 2 og 

deltage i en adgangsprøve.  

 

Følgende blev drøftet 

Finn Borchsenius orienterede om erfaringerne hermed med udgangspunkt i 1. ok-

tober tallene og data for de studerendes adgangsgivende eksamen.  

 

De indførte karakterkrav har haft en negativ effekt på det samlede optag på ST. 

Ved at koble optagelsestallene med resultaterne fra adgangsgivende eksaminer 

(uden bonus) viste Finn Borchsenius, at en større andel af optaget på ST (ekskl. 

vinteroptag) i 2019 har over 10 i gennemsnit, end det var tilfældet i 2018 og tidli-

gere år. Det samme gælder for andelen med et gennemsnit mellem 9 og 10, mens 

en mindre andel af optaget har under 7 i gennemsnit. Det er særligt på science-ud-

dannelserne, der er optaget en større andel med høje gennemsnit. På diplominge-

niørområdet er forskellen mellem 2018 og 2019 mindre udtalt. 

 

Ovenstående tendens er også gældende for det samlede optag på Aarhus Universi-

tet. Siden 2014 er der således sket en bevægelse henimod, at der optages en større 

andel af studerede på Aarhus Universitet med høje karakterer, dvs. hhv. >10 i gen-

nemsnit og 9-10 i gennemsnit. 

 

Finn Borchsenius orienterede om, at frafald på bacheloruddannelserne på ST i pe-

rioden fra 2013-2017 i gennemsnit har været ca. 50%. Det er formodningen på ST, 

at dette reduceres med indførelsen af karakterkrav. 

 

Udvalget drøftede det fremlagte materiale, og der var enighed om, at gennemførsel 

og frafald blandt de optagne studerende på ST i 2019 skal monitoreres mhp. at 

følge effekten af de indførte karakterkrav.  

 

Det blev aftalt, at Finn Borchsenius orienterer Universitetsledelsen om erfarin-

gerne med de indførte karakterkrav på mødet heri den 20. november.  

 

6. Monitorering af projektorienterede forløb og specialer (BE, 15.25, 20 

min.) 

På baggrund af erfaringerne med at indsamle og kvalitetssikre data om projektori-

enterede forløb og specialer drøftede udvalget, hvordan monitoreringen fremad-

rettet skal ske. 
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Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede at justere definitionen af Specialer udarbejdet i samarbejde 

med erhvervslivet og den offentlige sektor, således at følgende krav heri bortfal-

der 

 

”Den studerende fremlægger mundtligt eller skriftligt specialets resulta-

ter for virksomheden/organisationen, når specialet er afleveret.” 

 

Formuleringen udgår herefter af definitionen af Specialer udarbejdet i samar-

bejde med erhvervslivet og den offentlige sektor. Kirsten Brusgård sørger for, 

denne tilrettes på baggrund heraf.  

 

Udvalget vedtog at fastholde den vedtagne procedure med registrering via blan-

ketløsning, da den nye fælles blanketløsning forventes at understøtte en meget tro-

værdig registrering af antal. Kirsten Brusgård sørger for, at beskrivelsen af proce-

duren for monitorering tilrettes på baggrund heraf. 

 

Kirsten Brusgård redegjorde for, hvordan data for projektorienteret forløb og spe-

cialer fremsendt af fakulteterne kvalitetssikres i Uddannelsesstrategisk Sekreta-

riat. Kvalitetssikringsprocessen har i første omgang ført til en ’Opdateret baseline’, 

som er valideret og justeret af fakulteterne. Værdierne herfor fremgik sammen 

med de fastsatte måltal for kontraktperioden af punktets bilagsmateriale.  

 

På baggrund af den justerede definition af og den forudgående proces blev den en-

delige baseline fastlagt. De resterende måltal for projektorienteret forløb og speci-

aler drøftes på de kommende ØR-møder. 

 

Kirsten Brusgård sørger i forlængelse af ØR-møderne for et opdateret notat med 

definitioner, procedure, baseline og måltal. 

 

Justeringerne i procedurerne formidles til fakulteterne af prodekanerne og til AU 

Uddannelse af Kristian Thorn mhp. for at sikre implementering af ændringer. Den 

fastlagte procedure for monitorering og eventuelle justeringer i baseline viderefor-

midles til Bo Bjerre Jakobsen med henblik på forberedelse af drøftelserne til ØR-

møderne. Kirsten Brusgård sørger for sidstnævnte. 

 

7. Monitorering af oplevet effekt af re-design (BE, 15.45, 20 min.) 

I forlængelse af udvalgets beslutning i foråret 2019 om, hvordan den oplevede ef-

fekt af re-design skal monitoreres, har Edu-it-koordinationsforum udarbejdet 

spørgsmål til henholdsvis studerende og undervisere, der blev fremlagt til drøf-

telse. 

 

Følgende blev besluttet 
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Udvalget drøftede de fremlagte forslag til spørgsmål til både undervisere og stude-

rende. Det blev besluttet, at Berit Eika, Kristian Thorn og Charlotte Ringsted gen-

nemlæser og fremsender eventuelle tekstnære kommentarer til Kirsten Brusgård, 

der sørger for at materialet på baggrund heraf færdigredigeres.  

 

Udvalget besluttede, at både undervisere og studerende skal spørges i november 

med henblik på første afrapportering af fremdrift i den strategiske rammekon-

trakt, hvor der er deadline i januar. 

 

Monitorering af de studerendes oplevede effekt sker fremadrettet via undervis-

ningsevalueringen. Det er prodekanernes ansvar at implementere dette på fakulte-

terne. Udvalget besluttede, at spørgsmålene dette semester integreres, hvis det 

kan nås. Når spørgsmål til såvel undervisere som studerende er fastlagt, oversat og 

sat op i systemet, sørger prodekanerne (med kopi til rådgiverne og studiecheferne) 

for, at de studerende bliver spurgt. Det blev aftalt, at Kirsten Brusgård sender mail 

til prodekaner, rådgivere og studiechefer herom. 

  

8. Pilotprojekt på Aarhusudgave af Edinburgh Award (BE, 16.05, 20 min.) 

Kirsten Brusgård orienterede om, at udkastet til projektinitieringsdokument på 

baggrund af udvalgets drøftelser den 14. maj er tilpasset, ligesom der er udarbej-

det supplerende materiale om, hvordan en tilpasset udgave af Edinburgh Award 

kan pilottestes.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede, at igangsætte forberedelse af pilottesten af award-projektet. 

Udvalget ønsker, at nogle af de kritikpunkter, der er rejst af projektet, undersøges 

forud for pilottesten. Herunder effekten af stress blandt studerende, brug af ord-

valg ift. betegnelse (udvalget ønsker, at der i projektet fokuseres på anerkendelse 

og ikke på belønning=award), ligesom en langsom udrulning tilstræbes. Hertil 

ønsker udvalget, at der i pilottesten skal være fokus på den eventuelle efterføl-

gende implementering i driften, så man er forberedt, hvis det besluttes, at projek-

tet efter pilottesten skal køre permanent. 

 

Hertil besluttede udvalget, at eventuelle udgifter i relation til pilottesten finansie-

res under Løbende tiltag på udvalgets strategiske midler i 2020 med op til 50.000 

kr. Udvalget forelægges resultaterne af forarbejdet og forslag til 2-3 pilottests, her-

under behov for evt. finansiering i pilotfasen. 

 

9. Den Nationale undervisningspris – Lukket punkt 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Aarhus Universitet har indstillet to 

kandidater til Den Nationale Undervisningspris 2020. Udvalget tog orienteringen 

til efterretning. 
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Hertil orienterede Jeppe Norskov Stokholm om processen ifm. udvælgelsen af 

kandidaterne på Aarhus Universitet, der kort blev kort drøftet af udvalget. Der var 

enighed om, at denne ift. den kommende udvælgelse af kandidater i 2020 skal ju-

steres. Jeppe Norskov Stokholm udarbejder et oplæg hertil, som præsenteres for 

udvalget i foråret 2020 mhp. kvalificering. 

 

Charlotte Ringsted, der var udpeget som formand for det organ, der forestod ud-

vælgelse af kandidaterne på Aarhus Universitet, orienterede om, at det fremsendte 

materiale fra fakulteterne var af meget svingende kvalitet. Hun opfordrer til, at fa-

kulteterne gør en indsats for at styrke det næste år.  

 

10. Kommende møder (BE, 16.25, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 

 

11. Meddelelser (BE, kl. 16.30, 5 min.) 

Der var meddelelser vedr. følgende på dagens møde: 
 Education at a Glance 2019 

Et resume heraf var vedlagt som bilag 1. Det er tillige tilsendt UniLed til orien-
tering.  

 Aarhus Kommunes Erhvervsplan 2020-2023 
Aarhus Kommune har sendt udkast til ny erhvervsplan 2020 -2023 i høring 
med svarfrist den 6. november. Den er sendt i høring på AU på fakulteterne, 
FER og AU Uddannelse.  

 AU Challenge 
Den 15. november kl. 16-20 præsenterer de 9 bedste teams deres forslag i AU 
Challenge 2019 finalen.  

 Frivillighed 
VEST er vært for et foredrag om frivillighed. 

 Samarbejdsaftaler mellem AU og de regionale arbejdsmarkedsråd  
Orientering fra Kirsten Largren, AU Uddannelse, om samarbejdsaftaler mellem 
AU og de regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Øst og RAR Vest)  

 Orientering fra AU Rekruttering om YouTube-indsats 
Der er vedtaget en ny AU strategi for brug af You Tube. Arbejdet er iværksat 
med nedsættelse af en redaktionsgruppen 

 Referat fra LGU 
Vedlagt som bilag 7 

 

12. Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


