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Møde den 12. november, 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) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Frederik Langkjær og Gitte Stavad (pkt. 2), Tina Bering Keiding og Jens Ben-

nedsen (pkt. 3)  

 

Afbud: Finn Borchsenius 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. De store undersøgelser - Beskæftigelsesundersøgelsen (BE, kl. 13.05, 30 

min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget den 3. september 2019 besluttede at inte-

grere studiemiljøundersøgelsen i ministeriets spørgeskemaundersøgelser. I for-

længelse heraf blev det besluttet, at Aarhus Universitets beskæftigelsesundersø-

gelse skulle sættes på dagsordenen i løbet af efteråret 2019 med henblik på at tage 

en initial drøftelse af en model for kommende dimittendundersøgelser. 

 

På den baggrund præsenterede Frederik Langkjær og Gitte Stavad et forslag til en 

model herfor. Den indbefatter, at Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 

integreres med Uddannelseszooms dimittendundersøgelse med et supplement af 

registerdata fra UFM’s datavarehussystem. Sidstnævnte baserer sig på tal fra Dan-

marks Statistik. 

 

Frederik Langkjær orienterede om, at baggrunden for den foreslåede model er, at 

der er et vist overlap mellem temaer og spørgsmål i Uddannelseszooms dimittend-

undersøgelse og Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse. Den konkrete 

overlap blev kort gennemgået. De temaer, der ikke dækkes af Uddannelseszoom, 

kan ifølge Frederik Langkjær i et vist omfang dækkes via supplerende oplysninger 

fra UFMs datavarehus. Der blev kort redegjort for, hvilke temaer, der kan dækkes 

via oplysninger fra UFMs datavarehus, og hvilke der ikke kan, samt hvorledes 

sidstnævnte kan dækkes på anden vis. 

 

Følgende blev besluttet 
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Udvalget tilsluttede sig den præsenterede model. Frederik Langkjær og Gitte Sta-

vad konkretisere på den baggrund modellen med henblik på en præsentation og 

drøftelse heraf i udvalget i første halvdel af 2020. Udvalget pointerede, at der i den 

forbindelse skal være fokus på at udvikle en smal løsning med fokus på høj kvali-

tet.  

 

Udvalget drøftede desuden den eksisterende formålsbeskrivelse for beskæftigel-

sesundersøgelsen, som den er formuleret i Aarhus Universitets kvalitetspolitik, og 

kom med input til en justering heraf. Frederik Langkjær og Gitte Stavad sørger for, 

at formålsbeskrivelsen revideres, og at den reviderede udgave forelægges udvalget 

ifm. den kommende drøftelse af modellen for beskæftigelsesundersøgelsen. 

 

3. Pædagogisk meritering og kompetenceudvikling (BE, 13.35, 45 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet d. 26. april 2019 bad de fire pæ-

dagogiske centre om at komme med forslag til en eller flere modeller for kompe-

tenceudvikling af undervisere udover, hvad den nuværende kursusportefølje tilby-

der.  

  

Tina Bering Keiding og Jens Bennedsen præsentere på mødet på vegne af de fire 

centre et udkast til en sådan model samt en beskrivelse af dennes kobling til såvel 

Aarhus Universitets kompetencemodel som den nuværende kursusportefølje.  

 

De redegjorde indledningsvist for, at Aarhus Universitets model for pædagogisk og 

didaktisk kompetenceudvikling opererer på to niveauer: basal kompetenceudvik-

ling og avanceret kompetenceudvikling. Det basale kompetenceniveau er overve-

jende individ- og kursusbaseret, mens den avancerede kompetenceudvikling i 

langt højere grad har et kollektivt og organisatorisk sigte. Den er derfor i vid ud-

strækning organiseret om praksisbaserede udviklingsprojekter med inddragelse af 

kollegaer. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte stor ros til de fire centre ift. det arbejde, der lå bag udarbejdel-

sen af den præsenterede model.  

 

Der var i udvalget enighed om at bede de fire centre om at igangsætte en undersø-

gelse af mulighederne for større ensartethed i beskrivelserne af kurserne på det 

basale niveau (studenterinstruktorer, ph.d.-studerende og ph.d.-vejledere). Ud-

valget havde en række input hertil, som Tina Berring Keiding og Jens Bennedsen 

sørger for bliver indarbejdet. 

 

Der var i udvalget tillige tilslutning til de fire centres skitse til en model for avan-

ceret kompetenceudvikling. De input til skitsen, som udvalget havde, sørger Tina 
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Berring Keiding og Jens Bennedsen for bliver medtaget i den videre arbejde med 

at udvikle denne.  

 

Udvalget opfordrede de fire centre til at inddrage institutlederkredsen undervejs 

og løbende i den videre udvikling modellen. De fire centre koordinere den videre 

proces ift. dette med prodekanerne. Hertil opfordrede udvalget de fire centre til at 

inddrage de initiativer, der pt. pågår på nationalt plan, i det videre arbejde. 

 

Udvalget ønsker at se en revideret udgave af oplægget, når det er færdigbearbej-

det. Jeppe Norskov Stokholm aftaler nærmere herom med Jens Bennedsen og 

Tina Keiding. 

 

4. Monitorering af oplevet effekt af re-design (BE, 14.20, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om, at punktet var en opfølgning på udvalgets drøftelser af 

monitorering af oplevet effekt af re-design den 30. oktober 2019.  

 

Følgende blev besluttet ift. monitorering af undervisernes oplevede effekt 

Udvalget kvalificerede og godkendte det præsenterede spørgsmålsbatteri til un-

derviserne med nedenstående bemærkninger. 

 

Der var enighed om, at spørgsmål 8 vedr. barrierer skal reformuleres og deles op i 

to spørgsmål med fokus på: 
 Hvad kan hjælpe til at gøre anvendelsen af digitale aktiviteter til en succes 

 Hvilke barrierer i anvendelsen af digitale aktiviteter er du stødt på 

 

Svarkategorierne på de to spørgsmål skal være åbne, og de skal indledes med en 

forklarende tekst, der understreger, at spørgsmålene stilles med henblik på, at un-

derviserne via deres svar skal hjælpe med at styrke arbejdet med anvendelsen af 

digitale aktiviteter. Kirsten Brusgård sørger for, de to spørgsmål formuleres på 

baggrund af ovenstående. 

 

Hertil besluttede udvalget, at det kun er de underviser, der har re-designet kurser, 

der i E19 skal have de underviserrelaterede spørgsmål.  

 

Prodekanerne sørger dels for at identificere de undervisere, det drejer sig om, og 

dels for at få formidlet spørgsmålene til dem i E19. Jeppe Norskov Stokholm sør-

ger for, at alle prodekanerne informeres herom. 

 

Følgende blev besluttet ift. monitorering af de studerende oplevede effekt 

I forlængelse af drøftelserne på mødet i udvalget den 30. oktober er nedenstående 

proces i forhold til de studerende besluttet. 

 
 Der tilføjes et spørgsmål til alle undervisningsevalueringer. Ordlyden heraf 

fremgår af sagsfremstillingen.  
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I efteråret 2019 integreres det ved, at underviserne eller alternativt fakul-
tetssekretariaterne tilføjer det fra spørgsmålsbanken.  
I forårssemestret 2020 indgår det som et fælles obligatorisk spørgsmål. 

 I 2020 afprøves det samlede spørgsmålsbatteri (som beskrevet i det til 
punktet vedlagte bilag 2) på to re-designede fag/kurser på hvert fakultet.  
Berit Eika aftaler nærmere herom med Edu-it- koordinationsforum på et 
snarligt møde. 

 Der sker en supplerende monitorering via fokusgruppeinterview. 

 

Endelige gjorde udvalget opmærksom på, at spørgsmålene til de studerende skal 

redigeres, da der er sproglig ukonvergens heri. Jeppe Norskov Stokholm oriente-

rer Kirsten Brusgård herom, der sørger for, at spørgsmålene tilrettes. 

 

5. GDPR for studerende (CR, 14.30, 15 min.) 

Udvalget har modtaget en ansøgning fra CESU, hvori det foreslås, at Aarhus Uni-

versitet igangsætter et arbejde med henblik på at udvikle E-læringsmoduler om 

GDPR og databeskyttelse målrettet studerende.  

 

Charlotte Ringsted redegjorde for forslaget. Herunder at udviklingen af e-lærings-

moduler om databeskyttelse målrettet studerende vil kræve afsættelse af ressour-

cer samt et fagligt, organisatorisk anker, der kan understøtte koblingen til de fag-

lige miljøer og mulighederne for at integrere det i undervisningsmæssige sammen-

hænge. 

 

Baggrunden for forslaget er, at det vurderes at være et behov for, at Aarhus Uni-

versitet understøtter, at de studerende som en del af deres uddannelse undervises 

i digitale kompetencer – herunder GDPR. Forslaget rummede et bud på, hvorledes 

det kan gøres.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede,  
 At udvikling af e-læringsmoduler om databeskyttelse målrettet studerende 

sættes i gang. 

 At der bevilger midler til projektet jf. vedhæftede budget (bilag 2). Midlerne 
bevilges fra udvalgets 2019 USM budget. Jeppe Norskov Stokholm søger for, 
at processen ift. bevillingen igangsættes. 

 At UFU er projektejer for udviklingsprojektet, og der nedsættes en projekt-
gruppe. Et forslag til en sammensætning heraf og et kommissorium herfor var 
vedlagt som bilag. 

 

Forslaget til sammensætningen og kommissoriet blev godkendt med en række be-

mærkninger. Det drejer sig om følgende:  
 Udvalget ønsker, at den nedsatte projektgruppe umiddelbart efter dens ned-

sættelse skal afklare, hvem der overtager projektet efter udviklingsfasen. Dette 
således at driftsperspektivet medtænkes fra projektets start, og forankringen 
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af projektet efter dets udvikling bliver tydeligt. Projektgruppens formand er 
ansvarlig herfor. 

 Det skal i projektgruppens kommissorium tilføjes, at Aarhus Universitets DPO 
og AU Uddannelse har et fast sæde som medlem af projektgruppen. 

 

6. Kommende møder (BE, 14.45, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. 

 

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

Berit Eika orienterede om, at udvalgets reviderede kommissorium godkendes en-

deligt i Universitetsledelsen, når delingen af ST er faldet på plads. 

 

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

Udvalget har planlagt besøg på SDU den 29. november og på AAU den 16. januar. 

Jeppe Norskov Stokholm udarbejder i samarbejde med SDU og AAU program for 

besøgene, indkalder udvalget hertil via Outlook samt arrangerer transport t/r.  


