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Møde den 19. august, 2020, kl. 15:00 – 17:00 
 
Lokale: Mødet blev afholdt virtuelt  
 
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: Marianne Kjær og Astrid Gad Knudsen (pkt. 2), Lone Urbak (pkt. 3), Kirsten 
Brusgaard (pkt. 4) og Anna Bager-Elsborg (pkt. 5).  
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 15.00, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Nye uddannelser: 2. drøftelse frem mod ansøgning i september 2020 
(BE, 15.05, 25 min) 
Berit Eika orienterede om, at Uddannelsesudvalget som led i processen for god-
kendelse af nye uddannelser tidligere har forholdt sig til to ansøgninger om nye 
uddannelser med udgangspunkt i den strategiske drøftelse af Aarhus Universitets 
uddannelsesportefølje. Uddannelsesinitiativerne fra HE og AR blev førstegangsbe-
handlet i udvalget hhv. d. 12. december 2019 og d. 14. april 2020 og skal nu ende-
ligt behandles i udvalget med henblik på ansøgning om prækvalifikation d. 1. okto-
ber 2020. 
 
Det drejer sig om følgende uddannelser:  
• Professionsbacheloruddannelsen i klinisk tandteknik (HE) 
• Masteruddannelsen i tværprofessionelt velfærdarbejde (AR) 
 
Følgende blev drøftet og besluttet 
Udvalget drøftede de fremsendte ansøgninger om nye uddannelser med henblik 
på tilbagemelding til fagmiljøet om det afsluttende arbejde med ansøgning om 
prækvalifikation. Tilbagemeldingerne var koncentreret om nedenstående. 

 
Professionsbacheloruddannelsen i klinisk tandteknik (HE) 
Der var ros til ansøgningen og udvalget besluttede at indstille den til endelige 
godkendelse i Universitetsledelsen d. 9. september 2020 med henblik på præ-
kvalifikation d. 1. oktober 2020. 
 
Uddannelsesudvalget havde følgende forslag til forbedring af ansøgningen 
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• Erhvervsorienteringen kan med fordel skrives frem tidligere i ansøgnin-
gen, så ønsket om ny uddannelse tydeligere fremstår aftagerdrevet. Her-
under at det være tydeligt, at ansøgningen om den nye uddannelse sker 
med udgangspunkt i en konkret opfordring fra aftagerne og deres ønske 
om et kompetenceløft, en ambition om at fremtidssikre uddannelsen, og at 
der en meget positiv potentiel beskæftigelsessituation for de færdige kan-
didater.  

• Universitetets og instituttets egne fordele ved omlægningen og de mere or-
ganisationsinterne argumenter bør skrives ud eller nedtones 

• Udvalget havde hertil en række tekstnære ændringsforslag, som AU Ud-
dannelse sørger for bliver overleveret til fagmiljøet.  

 
Masteruddannelsen i tværprofessionelt velfærdarbejde (AR) 
Der var ros til ansøgningen, og udvalget besluttede at indstille den til endelig 
godkendelse i Universitetsledelsen d. 9. september 2020 med henblik på præ-
kvalifikation d. 1. oktober 2020. 
 
Uddannelsesudvalget har en række forslag til ansøgningen: 
• Det kan med fordel skærpes, at uddannelsesudviklingen tager afsæt i afta-

gerønsker (aftagerpanelet), mens de mere organisationsinterne argumen-
ter børnedtones, særligt indledningsvist. 

• Det kan med fordel tilføjes indledningsvist, hvorfor sammenlægningen 
blev afvist. F.eks. ved at skrive, at Styrelsen vurderede, at ønsket med sam-
menlægningen ikke kunne rummes indenfor eksisterende rammer (og der-
for kræver vurdering gennem prækvalifikation).  

• Svarprocent/antal respondenter bør nævnes tidligt i behovsbeskrivelsen 
• Om behovsundersøgelsen kan det med fordel nævnes, at undersøgelsen er 

gennemført i corona-tid, som må forventes at have en betydning for den 
lave svarprocent. Den lave svarprocent taget i betragtning bør ord som 
”større” i relation til den kvantitative undersøgelse på s. 14 slettes. Det bør 
overvejes på samme vis ord som ”hele” om de 92%, der har svaret positivt. 

• Desuden kan uddannelsens pædagogiske aspekter/grundlag med fordel 
fremhæves ift. erhvervssigte og titel. 

 
Med baggrund i drøftelserne var udvalget enige om, at indstille begge ansøgninger 
til endelig godkendelse i universitetsledelsen på mødet heri d. 9. september 2020. 
 
Det blev aftalt, at AU Uddannelse med udgangspunkt i drøftelsen og godkendelsen 
sender en skriftlig tilbagemelding til den ansvarlige prodekan for uddannelse samt 
uddannelsesrådgiver mhp. videreformidling til fagmiljøet. 
 

3. Retskrav og kandidatrekruttering (KT, 15.30, 20 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at Uddannelsesudvalget i august 2019 drøftede det 
udvidede retskrav, og at det i den forbindelse besluttede at 
• følge udviklingen nøje fremadrettet samt  
• iværksætte en analyse af adfærd og drivers for valg af kandidatuddannelse 
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Dette dels for at få mere viden om området, og dels for at kvalificere beslutningen 
om en eventuel kandidatrekrutteringsindsats.  
 
Lone Urbak gav med udgangspunkt heri status på retskravsudviklingen siden 
2019. Hertil redegjorde hun for resultaterne af analysen om adfærd og drivers for 
valg af kandidatuddannelse, samt de forslag til rekrutteringsindsatser der indstil-
les i den forbindelse.  
 
• Status på retskravsudviklingen 

Aarhus Universitet har i 2020 registreret et fald i antallet af kandidatansøg-
ninger i forhold til året før på 4 pct., svarende til 560 færre ansøgninger. For 
ansøgninger med retskrav sås et tilsvarende mønster, dog med et fald på 10 
pct. 
Samlet set er der tilbudt optagelse til 146 færre retskravsansøgere i år på AU-
niveau sammenlignet med 2019. Der ses små udsving på fakultetsniveau i for-
hold til andelen af nej tak-sigere sammenlignet med sidste år, men på AU ni-
veau er andelen af retskravsansøgere, der takker nej til retskravspladsen, stabil 
sammenlignet med tidligere år 

 
• Resultaterne af analysen om adfærd og drivers for valg af kandidatuddannelse 

I samarbejde med Center for Undervisning og Læring har AU Uddannelse ud-
arbejdet en analyse af adfærd og drivers for valg af kandidatuddannelse.  
 
På baggrund heraf er præsenterede Lone Urbak en række rekrutteringsindsat-
ser, der bedst forventes at kunne fastholde studerende til Aarhus Universitet 
efter en pause samt tiltrække eksterne studerende i samme situation. Største-
delen af aktiviteterne i E2020-F2021 forventes afholdt inden for eksisterende 
ramme og bemanding.  
 
Rekrutteringsindsatserne er opdelt i to etaper: En første etape i E2020-F2021 
og en anden etape i E2021-F2022. Indsatserne er ligeledes opdelt i de kendte 
faser fra BA-rekrutteringen: ’Øge kendskab til AU’ og ’Kvalificere uddannelses-
valget’ – hvilket her også omfatter valget mellem arbejde og tilbagevenden til 
kandidatuddannelse på AU.  

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget vurderede ikke, at problemet med faldende kandidatoptag havde et aktu-
elt bekymrende omfang, der nødvendiggjorde ekstra indsat. Der var enighed om at 
følge udviklingen tæt fremadrettet, men udvalget besluttede at ikke at bevilge det 
ansøgte beløb til den foreslåede Google adwords kampagne. 
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Udvalget drøftede herefter den foreslåede række af potentielle indsatser mhp. at 
styrke kandidatrekrutteringen. Herunder nedenstående vedr. kvalificeret studie-
valg. Udvalget bakkede op om, at AU uddannelse gennemfører de indsatser, hvor 
AU Uddannelse vurderer, at der er en god balance mellem indsats og ressourcefor-
brug. 
 
Kvalificere studievalget 
• Skræddersyet kommunikation til studerende, der holder pause i studierne om 

faglighed og frister – pilotprojekt for én uddannelse 
• Styrkelse af kandidat.au.dk 
• Styrket formidling af karriereperspektiver ved at studere på AU 
• Aktivering af de studerende som rollemodeller 
• Fælles og lokale karrierearrangementer for bedre kontakt med erhvervslivet – 

pilotprojekt for én-to uddannelser 
• Studievejledning med særligt fokus på tvivl og muligheder på tværs 
 
Indsatserne kan ifølge Lone Urbak alle holdes inden for de eksisterende rammer 
og bemanding i AU Uddannelse. 
 
Udvalget opfordrede desuden Lone Urbak til at fremskaffe en tidligere udarbejdet 
analyse af trafikken af kandidatstuderende mellem universiteterne. Den viser 
nogle mønstre, der givetvis kan inddrages ift. udviklingen af ovenstående god-
kendte indsatser.  
 
Udvalget ønskede, at udviklingen ift. det udvidede retskrav og antallet af kandidat-
ansøgninger også følges i 2021. Dette med henblik på at intensivere indsatserne, 
hvis søgemønstrene ændres. AU Uddannelse sørger herfor.  
 

4. De studerendes arbejdsmarkedstilknytning (BE, 15.50, 25 min) 
Berit Eika orienterede kort om baggrunden for det foreslåede projekt vedr. De stu-
derende tilknytning til arbejdsmarkedet. Herunder at det indgår som delmål i 
Strategi 2025.  
 
Strategi 2025 sætter den overordnede ramme for arbejdet i Uddannelsesudvalgets 
arbejdsmarkedsrettede arbejde. Strategien tydeliggør, at der skal etableres bedre 
og tidligere tilknytning af studerende til arbejdsmarkedet. Pejlemærkerne er både 
høj beskæftigelse, som vi følger med beskæftigelses- og ledighedsgrader, og at flere 
får beskæftigelse på det private arbejdsmarked.  
 
Hertil redegjorde Berit Eika for, at der er identificeret et behov for en kortlægning, 
som kan bidrage til bedre overblik, øget koordinering, solidt fælles indblik i incita-
menter og systematisk administrativ understøttelse af kommunikation mellem 
studerende og vejledere på den ene side og private og offentlige virksomheder på 
den anden. 
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Ovenstående var udgangspunktet for udvalgets drøftelse. Ift. denne gennemgik 
Kirsten Brusgård indledningsvist en række forslag til indsatser. Herunder formål, 
vision, målsætninger og to spor i 2020 (overblik og kommunikation), som udgør 
kernen i projektet De studerende tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
Følgende blev besluttet 
Det blev besluttet, at den foreslåede arbejdsgruppe nedsættes med tilføjelse af, at 
Nat og Tech udpeger ét medlem hver.  
 
Udvalget ønskede, at arbejdsgruppens primære opgave bliver at indsamle og 
danne sig et overblik over de kortlægninger af eksisterende aktiviteter, som alle-
rede er udarbejdet. Viser det sig, at der er behov for en supplerende kortlægning, 
iværksættes den.  
Hertil ønskede udvalget, at arbejdsgruppen identificerer de kommunikative ind-
satser, der allerede foreligger i forhold til, at studerende og undervisere er op-
mærksomme på mulighederne i projektorienterede forløb og specialer skrevet i 
samarbejde med arbejdslivet. Som i planlægningssporet iværksættes supplerende 
aktiviteter, hvis det skønnes nødvendigt.  
  
Kirsten Brusgård sørger for, at arbejdsgruppens kommissorium justeres med ud-
gangspunkt heri.  
 
Udvalget var enige om, at det er vigtigt, at de potentielle samarbejdspotentialer og 
snitflader, der er mellem udvalgets indsatser, og det relaterede arbejder, der pågår 
og igangsættes i regi af Erhverv og Innovation, også afdækkes og konkretiseres. 
Berit Eika vil sørge for, at Lone Ryg Olesen er opdateret på det igangsatte arbejde.  

 
5. Virtuel studiestart 2020 – Evaluering (BE, 16.15, 20 min) 

Det online studiestartsforløb Study@AU gennemføres første gang i forbindelse 
med årets studiestart. Berit Eika orienterede om, at udvalget tidligere har beslut-
tet, at det efter første gennemløb skal evalueres med det dobbelte formål dels at 
dokumentere nytten af ressourcen og dels at give inspiration til det videre arbejde 
ift. en eventuel udvikling af den virtuelle studiestart. 

 
Udvalget har i den forbindelse bedt Anna Bager-Elsborg udarbejde et forslag til en 
evaluering, som hun præsenterede på mødet.  
 
Anna Bager-Elsborg orienterede om, at evalueringen er designet med udgangs-
punkt i det skitserede dobbelte formål, således at der herigennem kan   
1. afrapporteres hvad trivselsmidlerne er brugt til, og hvilken effekt indsatsen 

har haft 
2. indhentes information om anvendelse og indhold med henblik på at udvikle 

Study@AU frem mod 2021 
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Evalueringen er ifølge Anna Bager-Elsborg designet således, at Study@AU evalue-
res både kvantitativt (via survey) og kvalitativt (via fokusgrupper) for at give et 
dækkende billede af brugen af ressourcen, dens anvendelighed og få forslag til det 
videre arbejde med Study@AU. Survey’en gennemføres blandt de studerende, der 
har anvendt Study@AU. Denne suppleres med fokusgruppeinterview med både 
studerende, der har anvendt Study@AU, og studerende der ikke har anvendt 
Study@AU. 
 
Uddannelses- Forskningsministeriet vægter ifølge Anna Bager-Elsborg, at man 
ved evaluering af anvendelsen af trivselsmidlerne benytter sig af systematiske må-
linger, observationer og sammenligninger. Det foretrækkes, at man tester indsat-
ser i flere miljøer (helst med kontrol og treatment). Uddannelses- Forskningsmini-
steriet ser tillige gerne, at man anvender spørgsmål om trivsel fra LÆRBAR/Ud-
dannelseszoom i sin evaluering. Dertil skal hele processen dokumenteres, og det 
skal være tydeligt, hvad institutionen tager med videre fra afprøvningen.  

Selve designet af evalueringen med både survey og fokusgrupper sigter mod at 
dække de to formål bedst muligt.  

Følgende blev besluttet 
Udvalget godkendte det præsenterede materiale, som det fandt meget gennemar-
bejdet og flot afstemt ift. evalueringens dobbelte formål. 
 
Anna Bager-Elsborg sørger for, at styregruppen for Study@AU får mulighed for at 
kommentere og tilpasse indholdet i evalueringen. Spørgeskemaet rettes herefter 
til, og hun vil påbegynde rekruttering til fokusgrupperne i løbet af september og 
efterfølgende gennemførsel af evalueringen. 

 
Udvalget for Uddannelse forelægges resultaterne af evalueringen på mødet i uge 
44. 
 

6. Ansøgning om trivselsmidler (BE, 16.35, 20 min) 
Berit Eika orienterede om, at Arts har fremsendt en ansøgning om midler til et 
projekt vedr. Studiefaglig handle- og læringskompetence som grundlag for faglig 
og social trivsel. Midlerne søges fra den pulje, som Aarhus Universitet har fået til-
delt fra Uddannelses- og Forskningsministeriet til trivselsrelaterede indsatser.  

 
Niels Lehmann orienterede om, at formålet med projektet er at understøtte de stu-
derendes studiefaglige selvstændighed og handlekompetence gennem et systema-
tisk fokus på udvikling af læringskompetence.  
 
Projektet skal ses i forlængelse af igangværende trivselsprojekt Study@AU ved at 
være mere studenterdrevet i den forstand, at det er de studerende, der sætter den 
studiefaglige dagsorden, samtidig med at processen faciliteres af en underviser. 
Desuden vil det ved at fokusere på førsteårsstuderende, såvel som bachelor- og 
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kandidatuddannelser, fungere som en direkte kobling til de aktuelle førsteårs- og 
fastholdelsesinitiativer, der bliver gennemført, herunder EFEY-konferencen i 
2021. Hertil vil der være oplagte muligheder for at understøtte refleksionsrum-
mene digitalt, således at projektet også bidrager til Edu-IT-strategien. Endelig 
supplerer projektet det indadrettede fokus på personlige oplevelser og fortællin-
ger, der ligger i det nationale trivselsprojekt om Standardinterventioner, med et 
klart og systematisk fokus på udvikling studiefaglig handlekompetence. 
 
Projektet forventes at levere to typer af resultater:  
• Impact på de deltagende uddannelser, dokumenteret i form af bl.a. bedre triv-

sel, lavere frafald og øget faglighed  
• Generiske formater og best practices, der kan deles med og tilpasses til andre 

uddannelser gennem AU Educate og workshops, herunder en heldagswork-
shop i forbindelse med EFYE-konferencen i juni 2021 med fokus på at udvikle 
undervisere og vejlederes kompetence til at skabe og mediere studiefaglige re-
fleksionsrum.  

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget havde en række konkrete forslag til justeringer af projektet. Herunder at 
det sproglige revideres, og det skal skalleres, således at det opdeles i en fase 1 og 
fase 2. Det blev foreslået, at fase 1 fortrinsvis fokuserer på uddannelser fra Arts. 
Udover at styrke den faglige og sociale trivsel på de deltagende uddannelser skal 
fase 1 tillige have det som et underligge formål at teste og finpudse projektets de-
sign frem mod implementeringen af fase 2. I sidstnævnte fase kan uddannelser fra 
de øvrige fakulteter deltage i projektet. Det aftales, hvilke uddannelser, der indgår 
i fase 2, når fase 1 er gennemført og projektets design på baggrund heraf er videre-
udviklet. 
 
Det blev aftalt, at Niels Lehmann på baggrund af udvalgets forslag reviderer pro-
jektbeskrivelsen og at det ansøgte beløb under forudsætning heraf bevilges. Mid-
lerne bevilges fra den pulje, som Aarhus Universitet har fået tildelt fra Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet til trivselsrelaterede indsatser. 
 
Niels Lehmann sender den reviderede projektbeskrivelse med tilhørende ansøg-
ning til Jeppe Norskov Stokholm, der herefter søger for, at bevillingen fremsendes 
til Arts.  

 
Faste punkter 

7. Gensidig orientering vedr. Covid 19(BE, 16.55, 5 min) 
Gensidig orientering og herunder drøftelse af eventuelle aktuelle problemstillinger 
vedr. Corona. 

A. Orientering vedr. afvikling af Studiepraktik efteråret 2020 
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Kristian Thorn orienterede om, at Uddannelsesudvalget før sommerferien be-
sluttede at halvere antallet af studiepraktikanter på Aarhus Universitet som 
følge af corona-situationen, herunder de deraf følgende lokaleproblemer.  
 
Styregruppen for Studiepraktik har på et ekstraordinært møde den 12. august 
2020 besluttet at omlægge Studiepraktik til ren digital afvikling i 2020 som 
følge af corona-situationen. Der bliver således ikke nogen fysisk afvikling af 
Studiepraktik for nogen institutioner. Institutionerne kan i stedet vælge, om de 
vil deltage digitalt eller ej.  
 
AU Uddannelse har meddelt Studiepraktik-sekretariatet, at Aarhus Universitet 
deltager i den digitale afvikling.  
 
Det blev aftalt, at AU Uddannelse kommunikerer ændringen til kontaktperso-
ner på fakulteterne, der på baggrund heraf indmelder hvilke uddannelser, der 
deltager. Studievalg formidler information på gymnasierne om Studiepraktik, 
herunder at det i 2020 er digitalt. Informationen herom påbegyndes medio au-
gust. 
 

 
B. Udveksling F21 

Per Andersen orienterede om, at flere lande har indført karantæne ift. udveks-
ling. Det betyder, at de studerende, som planlægger udvekslingsophold i F21, 
får oplyst, at de skal rejse tidligere afsted for at være ude af karantænen, når 
undervisningen starter. Det vil få betydning for deres deltagelse i eksamener 
herhjemme i januar. 
 
Det blev drøftet, hvorvidt de studerende skal have mulighed for at afvikle deres 
eksamener i januar 2021 som fjerneksamen. Dette mhp. at give dem mulighed 
for at tage tidligere afsted på deres udvekslingsophold aht. den indførte karan-
tæneperiode. 
 
Udvalget fandt, at det er en situation, vi skal være imødekommende overfor, 
hvorfor der blev udtrykt støtte til en fælles position i den konkrete corona-af-
ledte situation.  
Det blev dog anført, at det giver problemer ift. afvikling af nogle typer af eksa-
mener. Eks. skriftlige stedprøver der kun vanskeligt kan afvikles som fjerneksa-
mener, og derfor i givet fald skal omlægges til skriftlige hjemmeopgaver, hvis 
løsningen skal fungere. Alternativt skal der laves nødstudieordninger i de kon-
krete tilfælde. 

 
8. Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordenen til de kommende møder.  
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Det blev aftalt, at der afholdes et ekstraordinært møde i Uddannelsesudvalget i 
den kommende uge vedr. situationen omkring covid-19 samt studie- og undervis-
ningsstart. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor. 

 
9. Punkter til orientering  

Der var følgende orienteringspunkter til dagens møde. 
 
Overblik over de store undersøgelser 
AU Uddannelse orienterede skriftlig om, at det er en sammensat proces, der ud-
spiller sig i forhold til den endelige udgave af efterårets uddannelseszoom/læ-
ringsbarometer. Særligt på studentersiden er der udfordringer, da den endelige 
udgave af trivselsmodulet endnu ikke er offentliggjort (det skulle meget gerne 
komme i én af de kommende uger).  
Samtidig udestår et par beslutninger, der skal træffes inden udgangen af august 
måned og i løbet af september. AU Uddannelse havde samlet et overblik over situ-
ationen i skemaform. Sidstnævnte var vedhæftet som bilag til udvalgets oriente-
ring. Overblikket indeholdt en række anbefalinger til, hvordan der gås videre med 
disse på Aarhus Universitet, som blev godkendt af udvalget.  
 
Be nice, not træls - Coronaudgave 
Med afsæt i den vellykkede Be nice not træls-kampagne ved sidste års studiestart 
er der lavet en tilsvarende med coronarelaterede budskaber. Videoen er ved at 
blive færdigproduceret, og der er udarbejdet bannere, plakater og postkort (sidst-
nævnte er uploadet som bilag 2). Timing for lancering af video og ophængning af 
bannere afventer udvikling i smittetal, så det sker, når der kommer studerende i 
større antal på campus.  

 
10. Eventuelt  

En række emner relateret til covid-19 blev drøftet. Det blev aftalt, at disse tages op 
igen på den ekstraordinære møde, der afholdes i den kommende uge.  

 


