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Møde den 21. april, 2020, kl. 8:00 – 8:45 
 
Lokale: Virtuelt via ZOOM. 
 
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) 
 
Gæst: Rikke Nielsen, AU Uddannelse (pkt. 2). 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 8.00, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Alternativ plan for håndtering af afvikling af AU Summer University 
2020 i lyset af COVID-19-situationen (BE, kl. 8.05, 15 min) 
Berit Eika orienterede om, at AU Uddannelse har udarbejdet en alternativ plan for 
håndtering af afvikling af AU Summer University 2020 i lyset af COVID-19-situati-
onen. Planen blev forelagt udvalget med henblik på drøftelse af henholdsvis ele-
menterne heri og de skitserede forslag til næste skridt.  
 
Rikke Nielsen rammesatte den aktuelle status, der indebærer, at Covid-19 med 
stor sandsynlighed får indflydelse på mulighederne for at afvikle fysisk undervis-
ning på campus i sommeren 2020 i regi af AU Summer University. Det gælder for 
alle kurser. Herunder vil særligt de kurser, der undervises af gæsteundervisere, 
blive ramt, da underviserne kan blive udfordrede i forhold at rejse til Danmark for 
fysisk at afvikle deres kursus.  
 
Rikke Nielsen gennemgik planen for den alternative afviklingen af sommerens 
kurser. Målet er at 

• sikre fleksibilitet i planlægning af studieforløb for AU-studerende, herun-
der studerende der er kommet i klemme som følge af Covid-19-situatio-
nen med aflyst udvekslingsophold m.fl.  

• begrænse tab af STÅ ved evt. at omlægge en række kurser til online under-
visning, hvis det ikke er muligt med fysisk afvikling på campus 

• fastholde internationale studerende gennem partnere – der har været en 
række forespørgsler på mulighederne for online undervisning/ eksamen 
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Planen indeholdt en oversigt over de væsentlige skæringsdatoer, samt hvilke be-
slutninger det er nødvendigt at træffe hvornår. 
 
Følgende blev besluttet  
Udvalget drøftede den fremlagte plan, og herunder de særlige problemstillinger 
der knytter sig til situationen omkring Covid-19 og afviklingen af AU Summer Uni-
versity i 2020.  
 
Det blev besluttet, at  
• AU Uddannelse foretager en afdækning af hvilke kurser, der kan omlægges til 

online undervisning. Formålet er at få et klart billede af, hvilke kurser, der kan 
køre online, og hvilke det alene giver mening at afvikle som et fysisk udbud. 

• Resultatet af afdækningen forelægges udvalget på mødet her i den 28. april 
• Udvalget træffer på baggrund af afdækningen beslutning om den fremadret-

tede proces som skitseret i den præsenterede plan 
• Prodekanerne bedes som forberedelse til mødet den 28.april afdækker lokalt, i 

hvilket omfang der er muligt for vores egne undervisere at afvikle undervisnin-
gen online 

 
3. Status på Corona (BE, 8.20, 20 min) 

Gensidig orientering fra udvalget.   
 
Universitetsledelsen (v/Berit Eika) 
Berit Eika orienterede om, at der tirsdag den 14. april holdes møde mellem rekto-
ratet og de studenterpolitiske organisationer. Sidstnævnte i form af Studenterrå-
det, Frit Forum og Konservative Studerende.  
 
På dagsordenen er blandt andet på baggrund af ønske fra de studenterpolitiske or-
ganisationer 

• Omlægning af eksamen 
• Håndtering af specialer 
• Udveksling i E20 
• Studienævnenes praksis i forbindelse med behandling af dispensationsan-

søgninger 
 
Berit Eika orienterer udvalget, hvis der er punktet i forlængelse af mødet med de 
studenterpolitiske organisationer, der skal tages op til nærmere drøftelse.  

 
Berit Eika orienterede om, at der har været afholdt møde i RUP i regi af Danske 
Universiteter. På mødet var der særligt fokus på  

• Erfaringsopsamling i forbindelse med eksamensoplægningen og tilgangen 
hertil på de enkelte universiteter  

• Virtual exchange. CBS er i den forbindelse indgået i et konsortium med an-
dre business schools, og har 90 valgfag der kan indgå i virtual exchange 

• Planlægning af undervisning og eksamen i E20 
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Hertil oplyste Berit Eika, at der er afholdt møde Circle U med særligt fokus på 
digital undervisning og eksamen. Jens Bennedsen repræsenterede Aarhus Uni-
versitet på mødet. Udvalget orienteres skriftligt om drøftelserne i Circle U på 
det kommende møde i udvalget den 28. april.  

 
Beredskabsgruppen (v/Kristian Thorn) 
Kristian Thorn orienterede om de centrale dagsordenspunkter på de seneste 
møder i Beredskabsgruppen i form af 
• ZOOM og brugen heraf i forbindelse med undervisning og eksamen.  

Der er sendt en nyhed ud fredag, hvori hovedbudskabet til alle undervisere 
og studerende er, at Zoom kan anvendes til undervisning og eksamen, så 
længe den officielle AU Zoom-instans bruges, og man ikke behandler føl-
somme personoplysninger eller fortrolige data. 
FAQ’en er med udgangspunkt i ovenstående udmelding opdateret 
Universitetsledelsen har bedt om en ekstra sikkerhedsvurdering vedr. bru-
gen af ZOOM, der er under udarbejdelse i AU IT 

• Det er besluttet, at chat’en på hjemmesiden vedrørende Corona videreføres 
• Videndeling på tværs af fakulteterne omkring arbejde med omlægning af 

eksamen 
Der er etableret en tværgående task force, der skal identificere, om lokale 
erfaringer vedrørende eksamensomlægningen kan deles på tværs. Målet er 
at få koordineret afklaringer til fælles gavn 

• Rammerne for reeksamen i den kommende eksamensperioden  
(OBS! UFM har efter mødet forlænget dispensationsskrivelserne vedr. ek-
samen, så de gælder frem til 31. august, og dermed også omfatter reeksa-
mensperioden) 

• Status for systemer, hvor alle aktuelt er i grøn 
 

I forlængelse af Kristian Thorns orientering redegjorde prodekanerne kort for 
status på fakulteterne ift. de nævnte tematikker, hvorefter udvalget udvekslede 
synspunkter ift. disse.  

 
Fakulteterne (v/Finn Borchsenius, Per Andersen, Niels Lehmann og Lise Wo-
gensen Bach) 
Prodekanerne orienterede om status i forhold til omlægning af undervisning og 
eksamen samt studiestart, herunder  
• På BSS indhentes aktuelt oversigter over omlagte eksamensformer. Det 

sker på uddannelsesniveau 
• På Health arbejder man aktuelt på prioriteringer i forhold til eksamen, 

hvis der bliver givet mulighed for en gradvis åbning af universitetet og fy-
sisk fremmøde. 

• På Nat-Tech er fokus på eksamen og studiestart. Ift. sidstnævnte er alter-
native former herfor under udarbejdelse, hvis fysisk fremmøde ikke bliver 
muligt  
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• På Arts arbejdes der med omlægning af eksamen, herunder er der særligt 
fokus på en gruppe på 10-15 eksamener, der er særligt vanskelige at om-
lægge. Hertil er der igangsat et arbejde i forhold til omlægning af studie-
start. 

 
Der var enighed om, at studiestarten for 2020 skal tages op på et af de kom-
mende møder. Jeppe Norskov Stokholm beder de studiestartsansvarlige på de 
enkelte fakulteter om en kort skriftlig status med henblik på en gensidig orien-
tering og drøftelse i udvalget. Punktet dagsordenssættes til den 12. maj. 

 
4. Aktuelle specifikke problemstillinger vedr. Corona (BE, 8.40, 5 min) 

Se under punkt 3. 
 

5. Eventuelt   
Intet til dette punkt 


