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Møde den 29. september, 2020, kl. 13:00 – 15:00 
 
Lokale: Mødet blev afviklet via Teams 
 
Møde i Uddannelsesudvalget 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Lise Wogensen Bach 
(HE), Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) (deltog i sidste halvdel af 
mødet) og Kristian Thorn (AU Uddannelse) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæster: Liza Strandgaard og Iris Maria Pedersen (pkt. 2) samt Kirsten Brusgaard 
(pkt. 3). Kim Kusk Mortensen deltog under pkt. 5 på vegne af Finn Borchsenius. 
 
Afbud: Finn Borchsenius 
 

Referat 

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

2. E-læringsforløb om databeskyttelse målrettet studerende (BE, kl. 13.05, 
25 min)  
Berit Eika orienterede om, at udvalget tidligere har besluttet udpege CESU som 
projektejer for udvikling af et modulbaseret e-læringsforløb om databeskyttelse 
(GDPR) for studerende.  
 
Iris Maria Pedersen, CESU, orienterede udvalget om status på projektet og gav en 
kort præsentation af prototypen. Arbejdet med at få struktureret og valgt form og 
indhold for e-læringsforløbet er i afslutningsfasen, og det forventes at være et fær-
digt ved udgangen af 2020. Herefter overdrages det til Søren Broberg, DPO, der 
bliver ansvarlig for drift og vedligehold af e-læringsforløbet. 
 
Udvalget har tillige bedt CESU om forslag til, hvordan e-læringsforløbet kan im-
plementeres. Iris Maria Pedersen orienterede om, at dette har været drøftet i den 
projektgruppe, der er nedsat. Den anbefaler en model, hvor forløbet gøres obliga-
torisk for alle ordinære uddannelser på AU. For at imødekomme forskelle på tværs 
af fakulteter og uddannelser indebære den foreslåede model, at det bliver op til det 
enkelte fakultet at beslutte, hvordan e-læringsforløbet integreres på fakultetets ud-
dannelser. Sidstnævnte skal ske via inddragelse af studienævnene.  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte stor ros til prototypen af e-
læringsforløbet.  
 
Det blev på baggrund heraf besluttet, at  
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• der som næste skridt igangsættes en pilotafprøvning fra F21, hvor e-læringsfor-
løbet kan integreres i udvalgte uddannelser på fakulteterne. Formålet er, at for-
løbet testes af i forskellige fagligheder, der kan anvendes ift. en efterfølgende 
kvalificering og justering af forløbet.  

• Pilotafprøvningsfasen forankres hos prodekanerne, der aftaler med CESU/Det 
Universitetspædagogiske Center, hvilke uddannelser på de enkelte fakulteter, 
der ønsker at deltage.  CESU/Det Universitetspædagogiske Center tager kon-
takt til her prodekan og aftaler nærmere herom. 

• CESU/Det Universitetspædagogiske Center har tilkendegivet, at de understøt-
ter pilotafprøvningsfasen i F21  

• Udvalget ønskede, at der ifm. pilotafprøvningen skal være særligt fokus på va-
righed ifm. gennemførsel af forløbet, og hvorvidt sprogbrugen og de anvendte 
begreber er velvalgt og præcise. Sidstnævnte med henblik på at sikre, at e-læ-
ringsforløbet kan tilgås og anvendes af alle fagligheder.  

• Endelig opfordrede udvalget til, at e-læringsforløbets titel genovervejes 
 
Uddannelsesudvalget vil efter pilotafprøvningen drøfte erfaringerne herfra, samt 
hvorvidt og i hvilken form en eventuel yderligere udbredelse skal ske. I den forbin-
delse skal studienævnenes rolle tillige afklares, herunder godkendelse af forløbet og 
indholdet heri. CESU/Det Universitetspædagogiske Center kontakter Jeppe Nor-
skov Stokholm senest ved udgangen af F21 mhp. at aftale, hvornår punktet skal 
sættes på dagsordenen i E21. 
 

3. Antal re-design i 2020 (BE, kl. 13.30, 10 min) 
Kirsten Brusgaard orienterede udvalget om den samlede antal registrerede re-de-
signede undervisningsforløb i 2020. Til punktet var bilagt nedenstående oversigt, 
der viser, at det samlede antal re-designede forløb i 2020 er højere end antallet i 
2019. 
 

 2019 2020 
Arts 63 15* 
Aarhus BSS 10 89 
Health 21 17 
Natural sciences 35 20* 
Technical sciences 5* 
I alt 129 146 

* Kun registrerede forløb for forårssemestret 2020 
 
Oversigten viser samtidig, at der er en forskel i registreringen. Health og Aarhus 
BSS har registret for såvel forårs- og efterårssemester, mens de tre øvrige fakulte-
ter kun har registreret for forårssemestret. Det forventes derfor, at det samlede 
antal for vil stige yderligere.  
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Kirsten Brusgaard orienterede om, at de studerendes oplevede effekt monitoreres 
via undervisningsevalueringen, og de undervisningsforløb, der gennemgår re-de-
sign i indeværende semester, vil blive identificeret i E20 mhp. at sikre, at de ved-
tagne spørgsmål tilføjes undervisningsevalueringen. 
 
Prodekanerne gjorde opmærksom på, at der er betydeligt flere kurser end de regi-
strerede, der er omlagt i F20 og E20. Det er dog ikke alle omlagte kurser, der er in-
deholdt i oversigten, da det for nogle er sket som konsekvens af nedlukningen i 
forbindelse med Covid-19. Udgangspunktet for omlægningen af disse har således 
ikke udelukkende været didaktisk, hvilket er et kriterie for at det kan indgå i oven-
stående registrering.  
 
Antallet af re-designede kurser indgår som en indikator i Den Strategiske Ramme-
kontrakt. Det blev aftalt, at de enkelte fakulteter skal levere velvalgte eksempler på 
re-designede kurser fra F20 og E20, der kan indgå som cases i statusredegørelsen 
til Den Strategiske Rammekontrakt. Dette mhp. at illustrere, hvordan der konkret 
arbejdes re-design på Aarhus Universitet. Jeppe Norskov Stokholm sørger for at 
indsamle disse.  

 
4. Ambitionsniveau for, organisatoriske rammer om og ressourcealloke-

ring til den pædagogiske udrulning af Brightspace (NL, kl. 13.40, 30 min) 
Niels Lehmann orienterede om, at LMS-projektet er på vej ind i den sidste fase, 
hvor udrulningen af Brightspace i fagmiljøerne skal forberedes. Den fase kræver, 
at der tages beslutning om følgende: 
 

A. Ambitionsniveauet for udviklingen af kursusskabeloner 
B. Sikring af de organisatoriske forbindelseslinjer mellem de mange involve-

rede aktører og arbejdsgrupper sikres, og  
C. Allokering af ressourcer til at komme i mål med projektet 

 
Følgende blev besluttet 
A. Ambitionsniveauet for udvikling af kursusskabeloner  

Der kan sondres mellem tre forskellige niveauer i skabelonarbejdet i form af 
følgende.  
• Første niveau kan kaldes ”administrative dataskabeloner”, hvis formål er 

at sørge for den korrekte tekniske oprettelse af kurser og datastrømmen 
ind i Brightspace. Disse skabeloner er etableret, og aktuelt drejer det sig 
derfor om at fokusere på andet og tredje niveauer mhp. at beslutte ambiti-
onsniveauet i projektet 

• Andet niveau kan kaldes ”designskabeloner”, da det på dette niveau drejer 
sig om, hvordan kurser rent visuelt præsenteres i Brightspace mht. naviga-
tion, struktur, farver mv.  

• Tredje niveau kan kaldes ”pædagogiske skabeloner”, idet det på dette ni-
veau drejer sig om fastlæggelse af skabeloner for, hvordan læringsaktivite-
ter opbygges og afvikles i Brightspace. 
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Af hensyn til de studerendes mulighed for at kunne navigere i Brightspace fra 
kursus til kursus – også når de eventuelt krydser fakultetsgrænserne – er det 
vigtigt, at der er ensartethed i brugergrænsefladen.  
Udvalget besluttede på den baggrund, at der skal være ensartethed på niveauet 
for designskabeloner 
 
Da det er en tidskrævende proces at finde frem til de rette skabeloner, der kan 
understøtte de mange forskellige læringsaktiviteter på tværs af universitetet, 
blev det tillige besluttet, at der i første omgang udelukkende udarbejdes pæda-
gogiske skabeloner som et tilbud til underviserne i det omfang, projektet for-
mår at udarbejde sådanne. 
 

B. De organisatoriske forbindelseslinjer 
Niels Lehmann redegjorde for, at det i fremadrettede proces er nødvendigt at 
inddrage flere aktører i projektet. Herunder at det er afgørende, at det via de 
lokale styregrupper på fakultetsniveau sikres, at der er forbindelseslinjer til 
alle de centrale arbejdsgrupper på den ene side og fagmiljøerne, studieadmini-
strationerne og de relevante aktører i det pædagogiske center på den anden 
side. 
På den baggrund blev det besluttet, at den pædagogiske arbejdsgruppe udvi-
des, og at den gives direkte ophæng i den taktiske arbejdsgruppe, hvis opgave 
er at opsamle inputs fra projektets forskellige arbejdsgrupper mhp. at forbe-
rede indstillinger til styregruppen. 

 
C. Allokering af ressourcer 

Udvalget var enige om, at det er afgørende for projektets succes, at der alloke-
res tilstrækkelige ressourcer til at drive udviklingen af skabeloner, vejlednings-
materiale og onbording-aktiviteter.  
 
Da der er tale om aktiviteter, der kræver et stort niveau af knowhow i forhold 
til universitetsundervisning, var der i udvalget tillige enighed om, at der er be-
hov for, at fakulteterne og det pædagogiske center allokerer ressourcer til, at 
ansatte kan hellige sig opgaveløsningen.  
 
Endelig var der enighed om, at der er behov for at sikre projektledelsen af den 
pædagogiske implementering, samt at behovet for yderligere ressourcealloke-
ring tages op til genovervejelse, når der foreligger en endelig aktivitetsplan. 
Projektlederemner skal identificeres hurtigst muligt og gerne til næste Uddan-
nelsesudvalgsmøde. Aktivitetsplanen forventes udarbejdes i uge 40 og vil her-
efter blive forelagt udvalget mhp. kvalificering og godkendelse. 

 
På den baggrund blev det besluttet, at følgende ressourcer skal sikres: 
 

• En projektleder for den pædagogiske implementering (100%) 
Nyansættelse i 3 år i det fælles pædagogiske center 
Finansieringen sker via EDU IT projektet 

• Fire koordinatorer - en på hver fakultet (4x100%) 
Prodekanerne bekræftede, at ressourcen allerede er allokeret.  
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Den forsatte anvendelse af ressourcen ind i implementeringen vare-
tages af Det Universitetspædagogiske Center 

• LMS-supporter, -forretningskonsulent og -systemforvalter (samlet 
ca. 200%)  
Er allerede til stede i EDU IT Hub’en 

• To UX-designere (samlet ca. 100%)  
Er allerede til stede i EDU IT Hub’en 

• En redaktør af Brightspace supportunivers (50%) 
Afventer afklaring på, om ressourcen allerede er til stede i EDU IT 
Hub’en. Hvis ikke det er tilfældet, vurderes behovet, og der tages 
beslutning i Uddannelsesudvalget om, hvorvidt der kan trækkes 
yderligere på EDU IT projektmidler. 

 
Som opfølgning på drøftelsen blev det aftalt, at hver prodekan afklarer, dels 
hvad det aktuelle ressourceforbrug er på fakulteterne ift. driften af LMS, og 
dels at sikrer at det påkrævede ressourcebehov er tilstede til understøttelse af 
den fremadrettede proces.  

 
Faste punkter 
 

5. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 14.10, 10 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet den 28. 
september har udsendt en revideret version af Retningslinjer for en ansvarlig 
håndtering af COVID-19 på de videre-gående uddannelsesinstitutioner.  
 
Baggrunden for revisionen er det stigende smittetal, der har betydet, at det i Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet er vurderet, at der er behov for yderligere 
stramninger.  
 
Kristian Thorn gennemgik de væsentligste ændringer i retningslinjerne. Udvalget 
besluttede på baggrund heraf, at  
• AU Uddannelse udarbejder et udkast til en sagsfremstilling indeholdende et 

forslag til, hvorledes undervisningen og eksamen kan tilrettelægges i E20 og 
F21 – og herunder hvornår omlægningen er gældende fra 

• AU Uddannelse udarbejder sammen med AU Kommunikation et forslag til en 
kommunikationsplan ift. udmeldingen til undervisere, studerende og ledelses-
strengen – og herunder forslag til tidspunkter for, hvornår der meldes ud, og i 
hvilke rækkefølge det sker ift.  undervisere, studerende og ledelsesstrengen 

• AU Uddannelse udarbejder sammen med AU Kommunikation et forslag til, 
hvad der konkret skal meldes ud til undervisere og studerende 

• Prodekanerne følger op på kommunikationen til ledelsesstrengen på fakulte-
terne  

 
Berit Eika orienterede om, at Det Universitetspædagogiske Center er blevet bedt 
om at l udarbejde et ressourceside, hvor undervisere kan hente inspiration, råd og 
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vejledning ift. tilrettelæggelse og omlægning af undervisningen. Dette kan sand-
synligvis gøres ved at trække på de lokale pædagogiske centres materiale. 

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

Udvalget gennemgik dagsordenerne til de kommende møder.  
 
Den 5. oktober   
• Høringssvar til Rammeværk for undervisningsmeritering drøftes. Et udkast 

hertil vedlægges drøftelsen som bilag.  
• Udkast til aktivitetsplan ift. den pædagogiske udrulning af Brightspace drøftes 

 
Den 30. oktober  
• Udvalget tager en helt initial drøftelse af implementering af stillingsstruktu-

rens pædagogiske krav. 
 
Jeppe Norskov Stokholm søger for, ovenstående punkter påsættes dagsordenen.  

 
7. Meddelelser (BE, 14.25, 5 min) 

Der var følgende meddelelser på dagens møde: 
 
Ansøgningen til Fonden for Entreprenørskab 
E&I har indsendt en ansøgning til Fonden for Entreprenørskab, der har til hensigt 
at støtte strategiprocessen for erhvervs- og innovations området. Ansøgningen var 
vedhæftet til udvalgets orientering som bilag 
 
DEA Rapport vedr. sabbatår og fremdrift på de videregående uddannelser 
DEA har udarbejdet en rapport vedr. sabbatår og fremdrift på de videregående ud-
dannelser inden for de sidste 25 år. Rapporten var vedlagt som bilag til udvalgets 
orientering  
 
Job Bootcamp - Uge 43 
Aarhus Kommune afholder i uge 43 en Job BootCamp, der er målrettet ledige di-
mittender og studerende fra de videregående uddannelsesinstitutionerne i 
byen. Aarhus Universitet byder ind med en case competition, der afvikles hen over 
ugen. En invitation til arrangementet var vedlagt som bilag til udvalgets oriente-
ring. 

 
8. Ekstra punkt: Opfølgning på inspirationsmøde med LinkedIn (KT, kl. 

14.30, 10 min) 
Udvalget drøftede og opsummerede hovedpointerne og perspektiverne herfor fra 
inspirationsmødet med LinkedIn, der blev afholdt den 21. september. Fokus var 
på Karriere, Alumne og LinkedIn Learning 
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Det blev aftalt, at Kristian Thorn på baggrund heraf kontakter LinkedIn mhp. at 
afdække perspektiverne for et afgrænset samarbejde i 2021.  

 
9. Eventuelt (BE, kl. 14.40, 5 min) 

Ministerens udmeldinger vedr. ændringer af optagelsessystemet og perspektiverne 
heraf for sektoren blev kort drøftet.  

 
 
  


