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Møde den 4. august, 2020, kl. 13:00 – 15:45 

 

Lokale: Frandsenssalen.  

 

Møde i Uddannelsesudvalget 

 

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) 

 

Gæster: Maria Juhler Maibom (pkt. 2), Anders Hyldig (pkt. 3), Birgitte Højland (pkt. 4) 

og Lone Ryg Olesen (pkt. 5).  

 

 

Referat 

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

 

2. Optag 2020 (BE, 13.05, 15 min) 

Udvalget drøftede årets optag. I alt har 7.492 ansøgere fået tilbudt en plads på 

Aarhus Universitet. Opgjort på fakulteterne se fordelingen således ud: 

 

 Arts tilbyder plads til 2.081 ansøgere (én procent færre end 2019) 
 Health tilbyder 877 pladser (én procent flere end i 2019) 

 Aarhus BSS tilbyder 2.429 pladser (én procent flere end i 2019) 
 Technical Sciences tilbyder plads til 1.128 ansøgere (20 procent flere end i 

2019) 

 Natural Sciences tilbyder plads til 977 ansøgere (20 procent flere end i 2019) 

 

Der var i udvalget tilfredshed med optaget. Herunder særligt med stigningen på 

Tech og Nat. Der var enighed om, at optaget i 2020 på mange parametre var et ud-

sædvanligt år. Primært på grund af udbruddet af Covid-19 og de følgevirkninger, 

det har haft, og sekundært grundet bortfaldet af hurtigstartsbonussen på 1.08. Det 

er således forventningen, at optaget i 2021 vil finde et leje, hvori blandt andet de 

faldende ungdomsårgange vil afspejle sig i ansøger- og optagelsestallene.  

 

Som afslutning på drøftelsen udtrykte udvalget stor ros til Studenterrekruttering 

og Optagelse samt Analyse- og indberetning under AU Uddannelse for det ar-

bejde, afdelingen har udført i forbindelse med årets optag. 

 

I forlængelsen af drøftelsen udpegede udvalget nedenstående fokusområder, som 

det vurderer, det årlige notat til universitetsledelsen og bestyrelsen vedr. optaget 

skal indeholde.  
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 Rekruttering  
 Optag ift. profilændringen 

 Nye uddannelser 
 Flere studiepladser 

 Grænsekvotienter 
 Optag på kandidatuddannelser 

 Uddannelser i Herning 

 Covid-19 
 Kønsfordeling 

 

Maria Juhler Maibom sørger for, at de udpegede fokusområder videreformidles til 

AU Uddannelse, der på baggrund heraf udarbejder notatet.  

 

3. EDU IT kvartalsstatus (BE, 13.20, 20 min) 

Anders Hyldig orienterede om EDU-IT Hub’ens kvartalsstatus for Q2, 2020. Fo-

kus var særligt på Covid-19 og den betydning, det har haft for aktiviteterne i EDU-

IT Hub’en. 

 

Anders Hyldig redegjorde for, at han som følge af Covid-19 har observeret en 

række læringspunkter, der kan bruges som erfaringsgrundlag for det videre ar-

bejde med EDU-IT satsningen. Det fordeler sig på nedenstående områder, som 

han gennemgik. 

 

Beslutningsprocesser 

Udbruddet af Covid-19 har understreget, at kortere og mere agile forretningspro-

cesser er mulige. Dette i 2020 eksemplificeret ved eks. indkøb, LMS-integration, 

udrulning af Zoom samt fremskynding af videoplatformsprojektet. 
 

Pædagogik 

Anders beskrev udbruddet af Covid-19 som en begivenhed, der havde udløst en 

form for tvungen eksperiment, hvor underviserne inden for et kort tidsrum skulle 

tage digitale værktøjer i brug og gentænke formen på deres undervisning. En 

række observationspunkter blev i forhold til dette drøftet.  

 

Teknik 

Ifølge Anders Hyldig har udbruddet af Covid-19 bevirket en massiv stresstest af 

Aarhus Universitets pædagogiske IT-infrastruktur. Erfaringerne herfra er, at den 

pædagogiske IT-infrastruktur er tidsvarende, driftsstabil og ”bundet” godt sam-

men; at der er en organisatorisk kompetence og agilitet, som bevirker, at den ret 

hurtig kan tilpasses nye behov; leverandørsamarbejdet er blevet testet af og med et 

positivt resultat; teknikken kan træde i baggrunden, hvis den rette teknologi an-

vendes (f.eks. Zoom). 
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Organisation og samarbejde 

Ifølge Anders Hyldig har udbruddet af Covid-19 bevirket, at organisationen er 

”rykket sammen i bussen” på tværs af organisatoriske skel og funktionsområder, 

hvilket han konkretiserede med en række eksempler.  

 

Udvalget udtrykte en stor tak til EDU-IT Hub’en for den væsentlige indsats, som 

medarbejderne har ydet i foråret og hen over sommeren. 

 

Udvalget drøftede afslutningsvis de forventede tilbagemeldinger fra studerende i 

forbindelse med den evaluering af forårets undervisning og den undersøgelse, som 

er under udarbejdelse i samarbejde med Rambøll.  

 

4. Aarhus Universitets gymnasiestrategi: handleplaner ift. aktiviteter for 

gymnasielærere og AU-studerende (BE, 13.40, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitets gymnasiestrategi blev vedtaget i 

2019, og at de hertil knyttede handleplaner skal drøftes i udvalget mhp. kvalifice-

ring og godkendelse.  

 

Drøftelsen på mødet var den sidste af tre dele og handlede om  
1. Handleplan for AU aktiviteter for gymnasielærere, og  
2. Handleplan for aktiviteter for AU-studerende, som potentielt kunne få en kar-

riere som gymnasielærer.  

 

De handleplaner, der vedrører aktiviteter for gymnasieelever og gymnasielærere 

med deres elever samt strategisk gymnasiekommunikation og aktiviteter for gym-

nasieledelser og -bestyrelser er drøftet og godkendt af udvalget på tidligere møder 

i udvalget. 

 

Følgende blev besluttet 

Birgitte højland præsenterede de to handleplaner og gav i den forbindelse en kort 

status på de igangværende aktiviteter, samt de aktiviteter der er planlagt til imple-

mentering. Udvalget godkendte på baggrund heraf handleplanerne.  

 

I forlængelse heraf drøftede udvalget de gymnasierettede aktiviteter, der tilbydes i 

regi af hhv. AU Update og inden for eftervidereuddannelsesområdet.  

 

Der var enighed om, at AU Update er et godt og nytænkende koncept, hvor det er 

lykkedes at gå fra udbudsdrevet til efterspørgselsdrevet efteruddannelse for gym-

nasielærere. Det har dog vist sig, at aktivitetsniveauet er faldet markant, efter det 

er overgået til driftsfasen, hvor gymnasierne skal betale for deres deltagelse i kur-

serne. Det blev vurderet, at konceptet holder, og at den manglende efterspørgsel 

skal drøftes i regi af gymnasiesamarbejdsorganisationen på det kommende møde 

heri. Birgitte Højland søger for, det sættes på dagsordenen.  
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Udvalget udtrykte afslutningsvist ros til både de fagmiljøer, der har udviklet og 

gennemført AU Update forløb og til Birgitte Højland. 

 

5. Aarhus Universitets erhvervsstrategi (BE, 14.00, 35 min) 

Erhvervsdirektør Lone Ryg Olesen var inviteret til mødet med henblik på at præ-

sentere Aarhus Universitets kommende erhvervsstrategi, som pt. er under udar-

bejdelse, samt at drøfte snitflader og samarbejdspotentialer mellem Uddannelses-

udvalget og Erhverv og Innovation.  

 

Lone Ryg Olesen orienterede om, at formålet med den kommende erhvervsstrategi 

er toleddet. Dels skal den sikre fælles retning internt på universitetet, og dels skal 

dens synliggøre universitetets ambitioner på området overfor eksterne samar-

bejdspartnere. Strategien tager udgangspunkt i Aarhus Universitets Strategi 2025. 

 

For at sikre relevans og ejerskab ønsker Lone Ryg Olesen på vegne af Erhverv og 

Innovation at involvere relevante medarbejdere og aktører på universiteter og eks-

terne samarbejdspartnere i strategiprocessen – herunder Uddannelsesudvalget. 

Det forventes, at strategien sendes i intern høring i november, 2020. 

 

Lone Ryg Olesen gennemgik de interne milepæle, Erhverv og Innovation har sat 

på hhv. den korte bane (2020/2021) og den lange bane (frem mod 2025). Herefter 

præsenterede hun kort de indholdsmæssige dele i erhvervsstrategien samt nogle 

bud på fælles snitflader og samarbejdspotentialer mellem Uddannelsesudvalget og 

Erhverv og Innovation. Sidstnævnte drejer sig blandt andet om curriculære og 

ekstracurriculære erhvervsaktiviteter, karriereevents, case competitions, Job- og 

Projektbank, studenteriværksætteri, entreprenørskabsundervisning, dimittender i 

job, efter- og videreuddannelse mv. 

 

Følgende blev drøftet 

Der var enighed om, at det er vigtigt, at de potentielle samarbejdspotentialer og 

snitfladerne mellem Uddannelsesudvalget og Erhverv og Innovation afdækkes og 

konkretiseres. I bestræbelsen på at komme dette et skridt nærmere, blev det aftalt, 

at Berit Eika præsenterer Uddannelsesudvalgets indsats vedr. erhvervsrettede ele-

menter i uddannelserne på et af de kommende møder i Erhvervsudvalget. Indsat-

sen indgår som en del af Strategi 2025. 

 

Hertil var der enighed om, at samarbejdspotentialerne og snitfladerne dækker et 

bredt spektrum, der vedrører alt fra løsninger på de store samfundsudfordringer, 

til studenteriværksætteri, start ups etc.  

 

I forlængelse heraf opfordrede udvalget til, at Erhverv og Innovation i det videre 

arbejde er opmærksom på, at den store faglige spændvidde, der er på Aarhus Uni-

versitet, også er afspejlet i tilgangen til, hvordan og i hvilket omfang man indgår i 

samarbejdet med eksterne parter.  
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6. Strategi 2025 - Handleplan 2020 og 2021 (BE, 14.35, 60 min) 

Berit Eika orienterede om, at bestyrelsen på seminaret den 17. august forventes at 

godkende AU Handleplanen for 2021, der knytter sig til AU Strategi 20215. AU 

Handleplanen for 2021 indeholder en række indsatser, som Uddannelsesudvalget 

har ansvar eller delansvar for.  

 

Prorektor og prodekanerne i Uddannelsesudvalget har aftalt, at de hver især har 

ansvaret og skal drive processen for en række udvalgte indsatser. Nogle af disse er 

i god gænge, mens andre fordrer en særlig opmærksomhed mhp. at sikre frem-

drift.  

 

Berit Eika gennemgik på mødet indledningsvist de uddannelsesrelaterede indsat-

ser i AU Handleplanen for 2021, og udvalget identificerede i forbindelse hermed 

en række opmærksomhedspunkter, der blev adresseret.  

 

For de indsatser, som hhv. prorektor og prodekanerne har ansvaret for, blev der 

gjort særlige nedslag, hvor den ansvarlige tovholder fremlagde en plan for realise-

ring af ambitionen for 2021 og evt. 2022 med fokus på status, næste skridt, dead-

line for fæ 

rdigt produkt og behov for eventuelle ressourcer.    

 

Det drejede sig om nedenstående  

1. Studiestartskoncept (Finn Borchsenius) 

2. Digitale kompetencer til alle studerende (Niels Lehmann) 

3. Udbud af EVU i digitale kompetencer (Finn Borchsenius og Berit Eika) 

4. Erhvervsrettede elementer i uddannelserne (Berit Eika) 

5. Fastholdelse af internationale studerende (Per Andersen) 

6. Flere studerende i forskningsprojekter (Lise Wogensen Bach) 

 

Følgende blev besluttet 

Jeppe Norskov Stokholm udarbejder på baggrund af de enkelte nedslag en over-

sigt over indsatserne, hvor opsamling på status på Uddannelsesudvalgets møder, 

aftaler ift. næste skridt og deadline for færdigt produkt samt behov for eventuelle 

ressourcer opsummeres. 

  

7. Gensidig orientering (BE, 15.35, 5 min) 

Udvalget drøftede den aktuelle situation ift. Covid-19. Herunder smitteudbruddet 

blandt tutorerne på Statskundskab og planlægningen af undervisningen i E20. Ift. 

sidstnævnte blev det aftalt, at denne drøftes på det kommende møde i Universi-

tetsledelsen. Berit Eika og Kristian Thorn koordinerer forberedelsen heraf. 
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8. Kommende møder (BE, 15.40, 5 min) 

Dagsordenen for de kommende møder blev gennemgået. Der var ingen bemærk-

ninger hertil. 

 

9. Punkter til orientering  

Der var følgende punkter til orientering på dagens møde 

 

Kommissorium for Uddannelsesudvalget 

Det reviderede kommissorium for Uddannelsesudvalget er godkendt af Universi-

tetsledelsen med nogle få justeringer. Den godkendte udgave er uploaded på ud-

valgets hjemmeside og var vedlagt som bilag til udvalgets orientering. 

 

Opsøgende indsats i studievejledningerne 

UFM har givet fem millioner til trivselsindsatser på de videregående uddannelser, 

heraf to millioner til en opsøgende indsats i studievejledningerne ifm. COVID-19. 

De to millioner administreres af Studenterrådgivningen i et særskilt projekt om 

opsøgende vejledning for frafaldstruede studerende. Aarhus Universitet har fået 

171.000 kr. til den opsøgende vejledningsindsats, der skal være gennemført og 

evalueret senest 16. oktober 2020. En projektbeskrivelse herfor var vedlagt til ud-

valgets orientering som bilag. 

 

LGU referat 

Der er afholdt møde i LGU den 22. juni. Referatet herfra var vedlagt til udvalgets 

orientering som bilag. 

 

10. Eventuelt  

Intet til dette punkt 

  


