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Møde den 15. september, 2020, kl. 13:00 – 14:45 
 
Lokale: Kippen, bygning 1431, lokale 303 
 
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: - 
 
Afbud: Finn Borchsenius 
 

Referat 

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

2. UFM Trivselsmidler og Aarhus Universitets deltagelse i standardinter-
ventioner (BE, 13.05, 20 min) 
Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at fakulteterne har indmeldt hvilke ud-
dannelser, de ønsker, der skal indgå i de standardinterventioner, som Uddannel-
ses- og Forskningsministeriet har udbudt i samarbejde med Studenterrådgivnin-
gen.  
 
I forlængelse heraf gennemgik han   

• et forslag til omfanget af interventioner, der kan gennemføres 
• et forslag til organiseringen af projektets videre forløb 
• status på økonomien ift. Aarhus Universitets deltagelse i interventionerne 

 
Følgende blev besluttet 
De indmeldte forslag til de uddannelser, fakulteterne ønsker skal indgå, blev gen-
nemgået ud fra de opstillede kriterier vedr. populationsstørrelse og interventions-
type. På den baggrund blev det besluttet, at følgende deltager:  
• Bacheloruddannelsen i Jura 
• Bacheloruddannelsen i Psykologi 
• Bacheloruddannelsen i Matematik 
• Professionsbacheloruddannelsen i Tandpleje 
• Bacheloruddannelsen i Odontologi 
• Diplomingeniøruddannelsen i Bygningsdesign og Diplomingeniøruddannel-

serne med Adgangskursus (som en samlet intervention) 
 
Det blev aftalt, at prodekanerne orienterer studielederne om beslutningen. Herun-
der hvilke uddannelse, der deltager, og hvilke der ikke deltager. 
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De konkrete praktiske forhold omkring tilrettelæggelse og planlægning af de en-
kelte interventioner aftales mellem Studenterrådgivningen og de enkelte fakulteter 
i efteråret 2020. Det blev i den forbindelse besluttet, at den videre planlægning af 
projektet på fakultetsniveau skal varetages af en uddannelsesrådgiver, der samti-
dig skal være den primære indgang ift. dialogen med Studenterrådgivningen. Pro-
dekanerne sørger for at udpege vedkommende.  
 
Jeppe Norskov Stokholm vil i forlængelse heraf sørge for at orientere Studenter-
rådgivningen om de relevante kontaktpersoner på fakulteterne (uddannelsesrådgi-
ver) og uddannelserne (studie-/uddannelsesleder).  
 
Det blev endelig gjort opmærksom på, at fakulteterne kan hente sparring hos det 
universitetspædagogiske center ift. de indholdsmæssige elementer i interventio-
nerne og tilpasningen af disse til faglighederne. Jeppe Norskov Stokholm kan i gi-
vet fald være behjælpelig med at formidle kontakten. 
 

3. Undervisningspris (BE, 13.25, 20 min) 
Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministe-
riet har besluttet at flytte uddelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets 
undervisningspris fra marts til september, 2021. Samtidig er deadline for indstil-
lingen af Aarhus Universitets kandidater til Danske Universitet flyttet fra oktober 
2020 til januar 2021. 
 
På den baggrund blev der fremlagt et forslag til en revideret proces ift. indstillin-
gen af kandidater til Uddannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris 
for 2021.  
 
Følgende blev besluttet 
Forslaget til den reviderede proces ift. indstillingen af kandidater til Uddannelses- 
og Forskningsministeriets undervisningspris for 2021 blev godkendt. 
 
Med den nye deadline ift. indstilling af kandidater til Uddannelses- og Forsk-
ningsministeriets undervisningspris er der tidsmæssigt et sammenfald mellem 
denne og udpegningen af kandidater til Jubilæumsfondens Undervisningspris.  
Det muliggør, at processen vedr. indstillingen af kandidater til de to priser kan 
kobles sammen. Uddannelsesudvalget besluttede dog at holde indstillingen af kan-
didater til de to priser adskilt. Dette primært grundet forskellen i indstillingskrite-
rierne til de to priser, og at det er muligt at indstille undervisningsteams til Ud-
dannelses- og Forskningsministeriets undervisningspris 2021, hvilket ikke tilfæl-
det til Jubilæumsfondens Undervisningspris. 
 
Det blev aftalt, at det tilstræbes, at call in til de to priser fremadrettet udsendes 
samtidig til fakulteterne. Dette med henblik på, at udpegningsprocessen til de to 
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priser kan afvikles sideløbende. Jeppe Norskov Stokholm koordinerer dette med 
Team Jura i Universitetsledelsens stab, der er ansvarlig for udpegningen til Jubi-
læumsfondens Undervisningspris. 
 

4. Rammeværk for undervisningsmeritering (BE, 13.45, 20 min) 
Berit Eika orienterede om, at der foreligger et udkast til en dansk ramme for uni-
versitetspædagogiske kvalifikationer. Udkastet drøftes på et ekstraordinært møde i 
RUP den 15. september. 
 
Udkastet er udarbejdet af en leverancegruppe, som Arbejdsgruppen for Un-
dervisningsmeritering (Berit Eika, Inger Askehave, Gregor Halff og Lars D. 
Christoffersen) under RUP har nedsat. 
 
RUP har fået frist for indsendelse af skriftlige kommentarer til materialet torsdag 
den 15. oktober.  
 
Udvalget  
• fik i den forbindelse mulighed for at fremsætte eventuelle umiddelbare kom-

mentarer til udkastet til en dansk ramme for universitetspædagogiske kvalifi-
kationer, som Berit Eika kan viderebringe på det ekstraordinære møde i RUP 

• drøftede den videre proces frem mod deadline 15. oktober, hvor RUP har frist 
for indgivelse af skriftlige input til Danske Universiteter.  

• drøftede mulige interne høringsparter på Aarhus Universitet 
 

Følgende blev besluttet 
Udvalget drøftede udkastet og havde en række bemærkninger hertil, som Berit 
Eika tager med til det ekstraordinære møde i RUP.  
 
Det blev aftalt, at udvalget drøfter udkastet til den danske ramme for universitets-
pædagogiske kvalifikationer på mødet heri den 5. oktober. Drøftelsen skal tage ud-
gangspunkt i et skriftligt oplæg til et høringsvar, som Berit Eika udarbejder i sam-
arbejde med Jeppe Norskov Stokholm. Der afsættes 60 min. til drøftelsen. 
 
Faste punkter 
 

5. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 14.05, 15 min) 
Berit Eika orienterede om følgende 
• Møde med Studenterrådet 

Berit Eika afholder sammen med Maria Juhler Maibom et møde med Studen-
terrådet og bygningscheferne den 15. september. Temaet for mødet er afvikling 
af fredagsbarer og lignende arrangementer 

• Rambøll rapporten  
Der afholdes et virtuelt møde den 7. oktober, hvor Rambøll vil præsentere rap-
porten vedr. undervisning i F20 og eksamen i S20. Til dette inviteres Uddan-
nelsesudvalget sammen med studielederne og repræsentanter fra det universi-
tetspædagogiske center.  



 
 

  
  

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
Kristian Thorn orienterede om følgende  
• Undervisning og eksamen i F21 og S21 

Planlægningen af undervisningen i F21 og eksamen i S21 har været drøftet i Be-
redskabsgruppen under AU Uddannelse. Det blev her foreslået, at der udarbej-
det nogle principper herfor, der er gældende på tværs af fakulteterne.  
Det blev aftalt, at Kristian Thorn udarbejder et forslag hertil mhp. på en drøf-
telse i Universitetsledelsen 

• Planlægning af eksamen i V20/21 
Planlægningen af eksamen i V20/21 er igangsat. Kristian Thorn orienterede om 
status herpå, og de problemstillinger der knytter sig hertil ift. corona. Herun-
der afholdelse af skriftlige stedprøver. Udvalget tog orienteringen til efterret-
ning. 

• Principper for skift af stamhold 
Der er udarbejdet et sæt principper, der er gældende ifm. skift af stamhold. De 
er gældende for alle fem fakulteter. Kristian Thorn orienterede om indholdet 
heri, hvilket udvalget tog til efterretning. 

• Møde med Aarhus Kommune 
Der er afholdt et møde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner i Aar-
hus og Aarhus Kommune. Temaet for mødet var corona og håndteringen heraf 
på uddannelsesinstitutionerne. Kristian Thorn orienterede kort om hovedpoin-
terne fra mødet, hvilket udvalget tog til efterretning. Referatet fra mødet vil bli-
ver rundsendt til udvalgets medlemmer til orientering.  

• Nødstudieordninger 
Kristan Thorn orienterede om, at rammerne for udarbejdelse af nødstudieord-
ninger har været drøftet i Uddannelsesgruppen under Danske Universiteter.  
I forlængelse af drøftelsen er der rettet en forespørgsel til Uddannelses- og 
Forskningsministeriet mhp. at få afklaret, hvilke rammer der er gældende her-
for. Kristian Thorn informerer udvalget, når der er svar fra ministeriet herpå. 

  
6. Kommende møder (BE, 14.20, 5 min) 

Dagsordenen til de kommende møder blev gennemgået. Der var en række ændrin-
ger heri. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, dagsordnerne på baggrund heraf bli-
ver justeret.  

 
Punkter til orientering (BE, 14.25, 5 min) 
Der er afholdt to møder i LGU. Referaterne herfra var vedlagt til udvalgets oriente-
ring 

 
7. Eventuelt (BE, 14.30, 5 min) 

Kristian Thorn orienterede om, at han har været til møde i den nedsatte reference-
gruppe vedr. optagelsessystemet. Han redegjorde kort for drøftelserne heri, hvil-
ket udvalget tog til efterretning.  
  


