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Møde den 17. marts, 2020, kl. 13:00 – 14:15  

 

Lokale: Virtuelt – Vmeet.au.dk 

 

Ekstraordinært møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Lise Wogensen Bach (HE), 

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

nelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Lokale: Mødet foregik virtuelt via VMeet.au.dk 

 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Det ordinære møde i udvalget var aflyst grundet udbruddet af Corona. Sidst-

nævnte havde afstedkommet en række problemstillinger, som gjorde, at udvalget 

var indkaldt til et ekstraordinært møde. 

 

Berit rammesatte kort den virtuelle afholdelse af mødet – herunder husreglerne. 

 

2. Orientering fra Beredskabsgruppen (KT, kl. 13.05, 10 min) 

Kristian Thorn orienterede om status på arbejdet i Beredskabsgruppen.  

 

Gruppen mødes dagligt kl. 12.00-13.00 og består af 

 De fire uddannelseschefer 

 Anders Hyldig 

 Frederik Langkjær 
 Camilla Schrøder (KOM) 

 Kristian Thorn (formand) 

 

Følgende temaer er aktuelt drøftet i beredskabsgruppen: 

 

Håndtering af undervisning 

 Den overordnede vurdering er, at det går godt ift. omlægning af undervis-

ning. Underviserne løfter en stor opgave.  

 Det overordnede signal er, at der anvendes guidet selvstudium som option 

1 

 Fjernundervisning 

o Zoom: Kapaciteten er løftet til, at 100.000 undervisere kan være på 
samtidig. Tilbagemeldingerne fra fagmiljøerne er, at det fungerer fint 

på AU 
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o Bb Collaborate: Anvendes på Arts. Tilbagemeldingerne er, at det funge-

rer fint. 
o Adobe Connect: Der er tilbagemeldinger om, at der optræder kapaci-

tetsudfordringer. Hvis det opleves, opfordres der til, at der skiftes til 

Zoom. 
o Kaltura: Storage 

 AU UDD arbejder løbende på at skabe et kvalificeret overblik på ovenstå-
ende 

Eksamen 

 Tilbagemeldingerne er, at de skriftlige stedprøver aflyses. Det betyder, at 
mange er ved at omlægge til hjemmeopgaver.  

Enkelte stedprøver bliver aflyst, hvilket ofte er begrundet i særlige om-

stændigheder, der gør, at de ikke kan erstattes af andre eksamensformer. I 
de tilfælde kommunikeres der herom til de studerende 

 Hjemmeopgaver: Der kan på det foreliggende grundlag ikke gives mere tid 
grundet pasning af børn. I stedet gives der mulighed for afmelding af 

hjemmeeksamen, og dermed sikre dispensation fra de almindelige frister 

herfor.  

 Mundtligt forsvar af speciale eller mundtlig eksamen: Gøres online via 

Skype eller andre digitale løsninger 

Kommunikation 

 Der er oprettet en FAQ for studerende. Den får god review og udbygges lø-

bende via redaktionsteam 

 Chat har set god trafik, men den er for nedadgående.  

Det vurderes, at den nedadgående trafik betyder, at de studerende har fået 
svar på mange af deres spørgsmål 

 Der arbejdes på en tydeliggørelse af, hvor man finder information på fa-

kultetsniveau 

Optagelse 

 Kvote 2 fristen udsat til søndag 22. marts 

 UniTest: efter Påske skal der findes en løsning på 

 SDU afvikler online, men vi overvejer optag på basis af andre kriterier = 
behov for at UFM kommer ind over 

Internationale område 

 AU har stoppet for udrejse af udvekslingsstuderende 

 500 udvekslingsstuderende: Overvej at komme hjem på basis af kriterier 

 Internationale udvekslingsstuderende på AU: Bliv gerne og deltag i fjern-
undervisning, men også mulighed for at tage hjem. Mange partnere beder 

deres studerende om at returnere. 

 Arbejder på kommunikation til internationale full degree studerende på 
AU 

Tilstedeværelseskrav 



 

 

  

  

Side 3/8 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 Enighed om, at AU ikke etablerer fælles linje, men at vi søger at imøde-

komme de studerende mest muligt uden at gå på kompromis med uddan-
nelseskvalitet og eksamensbevisets integritet 

 Eksamen: Forudsætning for indstilling til eksamen = kan håndteres da sta-
dig udprøvning 

 Eksamen: Bestået / Ikke bestået. Eksamensformen er undervisningsdelta-
gelse 

 Eksamen: Krav for adgang til laboratorier 

Specialer med eksperimenter 

 Behov for individuel vurdering, da ikke alle studerende med eksperimen-

telle elementer / eller indsamling af empiri vil have behov for udsættelse.  

 Bedst at håndtere konkret, individuelt end generelt. 

Dispensationssager 

 AU er indstillet på, at forsinkelser som følge af corona-virus opfattes som 
et udsædvaneligt forhold 

 Vi skal være opmærksomme på studienævnenes kompetence i dispensati-
onssager 

Som opfølgning på gennemgangen af status på arbejdet i Beredskabsgruppen, blev 

nedenstående emner drøftet.  

 

Er der en afklaring på, om de studerende, der kommer hjem fra udlandet, er sik-

ret ens på tværs af fakulteterne? 

Kristian Thorn oplyste, at  

 Beredskabsgruppen har det som et opmærksomhedspunkt, at det koordi-
neres, at der sikres en ensartet praksis ift. det, de studerende tilbydes af 
muligheder, når de kommer hjem 

 Der kan ikke udelukkes, at der vil være fagspecifikke forhold, der gør, at 
der vil være tilfælde, hvor praksis vil varierer på tværs af fag 

 

Hvad sker der med de studerende i udlandet, hvis de bliver syge 

Kristian Thorn oplyste,  

 At de studerende er selvforsikrede, når de er i udlandet  

 Det betyder, at de skal bruge deres egen forsikring, hvis de bliver syge.  
 AU har ikke en forsikring, der dække hjælp til de studerendes hjemtrans-

port 

 AUs rådgivning til den gruppe af studerende lægger sig op ad myndighe-
dernes  

 Det betyder i praksis, at AU i udgangspunktet ikke overskrider de anbefa-
linger, som myndighederne giver 

 

3. Orientering fra Universitetsledelsen (BE, kl. 13.15, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om 

 UniLed mødes 30. min hver morgen  
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 I drøftelserne i UniLed er der pt. stort fokus på, at det sikres, at overgan-
gen til digital undervisning bliver en succes.  
Aktuelt vurderes det, at det går godt 

 At UniLed er optaget af, at kommunikationen til studerende, undervisere 
og uddannelsesledere er tilstrækkeligt og præcis  
Ift. dette arbejdes der på at møde de hjørner af frustration blandt de stu-
derende, som opstår.  

 Det overvejes at oprette en FB gruppe henvendt til de studerende og un-
dervisere 

FB gruppen tænkes som et erfaringsforum for undervisere og stude-

rende, og som et sted hvor frustrationer kan luftes 

 Formandsskabet i RK mødes virtuelt med UFM og de øvrige formandska-
ber for de videregående uddannelser to gange om ugen.  
Spørgsmål, der ønskes drøftet i det regi, kan indsendes til Berit Eika og 
Kristian Thorn, som vil sørge for, det videreformidlingen heraf bliver ko-
ordineret. 

 

4. Orientering vedr. organiseringen af de task forces, der er nedsat på de 

enkelte fakulteter (BE, kl. 13.25, 20 min.)  

Prodekanerne orienterede om organiseringen af de task forces, der er nedsat på 

fakulteterne.  

 

Organisering på S&T (Finn Borchsenius)  

Der er nedsat tre fora 

 Koordinationsgruppe 

Består af prodekan for uddannelse Finn Borchsenius, uddannelseschef Kim 

Kusk, centerleder på STLL Jens Bennedsen 

Kredsen mødes hver eftermiddag 

 Uddannelsesforum + 

Består af prodekan for uddannelse Finn Borchsenius, studieledere, for-

mænd og næstformænd i studienævnene. Der er foreløbig planlagt møder 

hver anden dag. 

Kredsen mødes 2-3 gange om ugen 

 

Kommunikation til underviserne 
 Der er oprettet en side på medarbejder.au.dk, hvor  

o Underviserne kan få konkret vejledning om måder, hvorpå undervis-
ning kan omlægges til fjernundervisning. Siden vil løbende blive holdt 
opdateret af STLL i takt med at erfaringer fra undervisere indløber. 

o Der er udsendt to mails direkte til uddannelsesledelsen og institutle-
delser med råd og vejledning omkring hhv. fjernundervisning generelt 
og muligheden for at afholde eksamen via Skype med henblik på lokal 
videredistribution til alle undervisere. 

 

Kommunikation til studerende 

 Der er fredag i sidste uge udsendt en generel meddelelse til alle studerende 
om, hvordan de skal forholde sig. Denne vil blive fulgt op med yderligere 
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meddelelser, så snart der er opnået enighed i beredskabsgruppen om ret-
ningslinjer for denne kommunikation.  

 Det er specielt presserende at få kommunikeret omkring eksperimentelle 
specialer, bachelorprojekter og andre projekter. 

 Der er oprettet informations side for NAT TECH studerende som under-
side på studieportalerne.  Her gives løbende updates på situationen, og in-
formation om hvordan man som studerende kontakter studieservice/stu-
dievejledningen. 

 Praktisk kommunikation omkring de enkelte kurser foretages af undervi-
sere gennem blackboard. 

 

Organisering på Arts (Niels Lehmann) 

Der er nedsat en beslutningsgruppe. Den består af 

 Studielederne: Liselotte Malmgart (IKS), Lars Kiels Bertelsen (IKK) og Eva 
Viala (DPU) 

 Uddannelseschef Leo Normann 
 Områdelederne i UVAEKA, SNUK og VEST på Arts 

 Prodekan for uddannelse Niels Lehmann 
 Rådgiver Aske Dahl Sløk 

Gruppen mødes mandag, onsdag og fredag 

 

Kommunikation til de studerende 

 Er udsendt via mail. 
 En hjemmesideløsning i stil med den, der er etableret på ST, er på vej 

 

Kommunikation til undervisere 

 Der er kommunikeret direkte med undervisere via mails fra mig.  
 Det har vist sig, at underviserne er meget tilfredse med denne slags direkte 

kommunikation, så vi kommer til at fortsætte med denne tilgang – også 
når Arts hjemmesiden er oppe at køre. 

 

Organisering på HE (Lise Wogensen Bach)  

Der er nedsat en taskfoce. Den består af  

 Viceinstitutlederne: Niels Uldbjerg, Birgitte Møstser, Caroline Bindslev, 
Kirsten Frederiksen 

 Uddannelseschef Anna Bak Maigaard 
 Centerleder på Cesu Liza Strandgaard 

 IT-supportchef Mads Rasmussen 
 AC-fuldmægtig Christian Stampe Olesen, IKM 

 Prodekan for uddannelse Lise Wogensen Bach 

 

Kommunikation til de studerende 

 Der har været en del utilfredshed med håndteringen af praktik ophold for 
KA-medicinstuderende.  
Den er håndteret ved en højere grad af inddragelse af de studerende 

 Der er etableret løbende kommunikation med de medicinstuderende ved 
vice-institutleder for ruddannelse på Klinisk medicin 
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 Der er udsendt en samlet kommunikation til alle studerende med vigtig in-
formation om status for ændringer af undervisning og eksamen og link til 
yderligere information herunder central AU Corona side 

 Der er etableret Q og A om den nye klinikplan på medicin her: https://stu-
derende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/information-og-faq-om-mo-
dificeret-studieplan/ 

 Derudover går de studerende ind via deres studieportaler på stude-
rende.au.dk. F.eks: Studerende.au.dk/sygepleje/ 

Her ligger al relevant information til de enkelte uddannelser. Noget af  

informationen er generisk på tværs af HE’s uddannelser, og noget af infor-

mationen er tilpasset de enkelte uddannelser på de enkelte portaler. 

 

Kommunikation til undervisere 

 Lokale taskforce på institutniveau er er i løbende dialog med underviserne 
 Der udsendes torsdag med HE nyhedsbrev et information til medarbej-

derne med beskrivelse af organisering af indsatsen på uddannelsesområdet 
og status for ændringer af undervisning og eksamen 

 

Hertil mødes studielederne jævnlig med studienævnene med henblik på, at de ori-

enteres om den aktuelle status, samt at de inddrages i de tilfælde, hvor det er nød-

vendigt.  

 

Lise Wogensen Bach orienterede tillige om, at den nedsatte task force er i dialog 

med repræsentanter for de andre medicinuddannelser mhp. at harmonisere ind-

satserne på tværs af universiteterne i det omfang, det er muligt. 

 

Organisering på BSS (Per Andersen) 

Der er nedsat en studieberedskabsgruppen. Den består af 

 Prodekan for uddannelse Per Andersen 
 Studiechef Anni Bækgaard Langberg 

 Administrationschef Anne Bækby Johansen 
 Studieleder Lars Esbjerg 

 Studieleder Carsten Jensen 

 

Der afholdes der dagligt møder i nedenstående fora, hvor Per Andersen deltager 

mhp. at koordinerer indsatser på uddannelsessiden 

 CUL  
 Dekanatet 

 Fakultetsledelsen 

 

Kommunikationen til undervisere 

 Kommunikationen til underviserne går gennem institutlederne.  

 Dette for at sikre, at institutledelsen er involveret i processerne.  
 Det er vurderingen, at underviserne er indforstået med de særlige om-

stændigheder og arbejder på at finde konstruktive løsninger på situatio-
nen.  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/information-og-faq-om-modificeret-studieplan/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/information-og-faq-om-modificeret-studieplan/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/medicin/information-og-faq-om-modificeret-studieplan/
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Kommunikation til de studerende 

 Blandt de studerende er der generelt tilfredshed med de løsninger, der ak-
tuelt er etableret og meldt ud.  

 Der er lokaliseret enkelte hjørner med utilfredshed. Herunder blandt stu-
derende med børn 

 

Der var som afslutning på den gensidige orientering enighed om, at det er nødven-

digt med en tæt dialog på tværs af fakulteterne mhp. at sikre, at de løsninger, der 

tages i anvendelse, koordineres, i det omfang de medfører spørgsmål af studieord-

ningsmæssig eller bekendtgørelsesmæssig karakter.  

 

5. Kommunikation til de studerende og undervisere (BE, 13.45, 10 min) 

Se orienteringen fra prodekanerne under punkt 5 

 

6. Eventuelle aktuelle specifikke problemstillinger til fælles drøftelse (BE, 

kl. 13.55, 5 min.) 

 

Eksperimentelle bachelorprojekter og specialer  

 Kristian Thorn orienterede om, at det vurderes at være vanskeligt at finde 
en fælles AU løsning på de problemer, der knytter sig til eksperimentelle 
specialer og bachelorprojekter. Dette da der gælder forskellige fagnære 
forhold, som besværliggør en generisk løsning, der skal være gældende på 
tværs a fakulteterne 

 Der var enighed om, at der skal udarbejdes en guideline, der kan være 
rammesættende  

 Kristian Thorn laver et udspil, der koordineres mellem AU Uddannelse og 
studiecheferne 

 Udspillet præsenteres for UFU, når det foreligger 

 Der var enighed om, at den generelle opfordring skal være, at de stude-
rende kontakter deres vejleder som det første 

 Udgangspunktet skal være, at de studerende, der kommer i klemme, i vi-
dest muligt omfang sikres, så de ikke studietidsforlænges. Eks. via en om-
lægning fra empiriske til teoretiske specialer 

 De studerende, som der ikke umiddelbart kan findes løsninger for, opfor-
dres til at søge dispensation 

 

Studerende med børn 

 Der gives ikke mere tid grundet pasning af børn. I stedet gives der mulig-
hed for afmelding af hjemmeeksamen, og dermed sikre dispensation fra de 
almindelige frister herfor 

 

Studieaktivitetskrav 

 Der var enighed om, at AU i det omfang, det et muligt, skal understøtte, at 
der ikke er studerende, der kommer i problemer relateret til studieaktivi-
tetskravet grundet Corona.  
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 Scenarierne, der relaterer sig til studieaktivitetskravet, er dog komplekse, 
og der kan ikke tegnes ét billede af mulige løsninger  

 Der var i udvalget enighed om, at det er vigtigt ift. kommunikationen til de 
studerende, at AU ikke har indflydelse på forhold, der relaterer sig til de 
enkelte studerendes SU forhold. 

 Kristian Thorn vil følge op på drøftelsen vedr. studieaktivitetskravet i Be-
redskabsgruppen. 

  

Tilstedeværelseskrav 

 Udvalget drøftede forhold, der relaterer sig til krav om tilstedeværelse i un-
dervisningen.  

 Der var enighed om, at der skal findes løsninger på forhold, der relaterer 
sig hertil på fakulteterne 

 Herunder skal det særligt tilstræbes at finde alternativ undervisning/opga-
ver, der kan erstatte tilstedeværelseskravet  

 

Forlængelse af semesteret ind i juli 

 Kristian Thorn oplyste, at der er nogle af de andre universiteter, der over-
vejer at forlænge semesteret ind i juli 

 Lise Wogensen Bach orienterede om, at denne mulighed også har været 
drøftet på Health. Dette alene for at sikre, at der tidsmæssigt er plads til de 
studerendes klinikophold, så de kan blive færdige inden for den normerede 
studietid  

 Der var enighed om, at dette ikke umiddelbart er en løsning, der er opbak-
ning til at implementere på andre uddannelser.  

 Situationen afventes således ift. at afdække denne mulighed yderligere. 

 

Mundtlige eksamener 

 Kristian Thorn orienterede om, at der er nedsat en gruppe under DKUNI, 
der arbejder på at afdækkes mulighederne for at afholde mundtlige eksa-
mener digitalt 

 Kristian Thorn orienterer udvalget, når der foreligger en melding fra grup-
pen 

 

7. Virtuelle UFU møder (BE, 14.00, 5 min) 

Udvalget drøftede behovet for afholdelse af virtuelle møder i den kommende peri-

ode. Der var enighed om, at  

 Der afholdes et ugentligt møde a 1 time 
 På møderne skal dagsordenssættes nedenstående 

o Ting der skal håndteres ift. de ordinære møde 
o Corona status 

Herunder en kort fakultetsstatus fra hver prodekan 
 Jeppe Norskov Stokholm indkalder til møderne. 

 Møderne placeres i det omfang, det er muligt, tirsdag eftermiddag 

 

8. Eventuelt  

Intet til dette punkt  


