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eMøde den 5. oktober, 2020, kl. 13:00 – 15:00 
 
Lokale: Virtuelt via Teams 
 
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) 
 
Afbud: Niels Lehmann 
 

Referat 

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

2. Rambøll rapport: Undersøgelse af online undervisning og eksamen 
forår 2020 (BE, kl. 13.05, 25 min) *LUKKET PUNKT* 
Rambøll har fremsendt et udkast til en rapport vedr. undersøgelsen af online un-
dervisning og eksamen forår 2020. Den endelige udgave forventes at være klar i 
uge 42. 
 
Baggrunden for undersøgelsen er, at Aarhus Universitet som følge af udbruddet af 
Covid-19 og nedlukningen af universitetet omlagde den fysiske undervisning til 
online. Undersøgelsen har til formål at drage læring af de erfaringer, som undervi-
sere og studerende har gjort sig med online undervisning og eksamen i F20. Det 
være sig både på kort sigt, hvor AU fortsat skal gennemføre dele af undervisningen 
som online fjernundervisning grundet Covid-19, og på længere sigt, hvor øget brug 
af digitale værktøjer kan supplere den fysiske undervisning. 
 
Følgende blev drøftet 
Maria Juhler Maibom præsenterede hovedkonklusionerne i rapporten, som udval-
get drøftede.  
 
Der var enighed om, at rapporten skal bredt ud, når den forelægger. Den vil såle-
des blive sendt til fakultets- og institutledelser, uddannelsesfora, Det Universitets-
pædagogiske Center, LEA mv. Hertil vil den blive tilgængelig på udvalgets hjem-
meside. 
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Maria Juhler Maibom orienterede om, at der afholdes et webinar den 7. oktober, 
hvor relevante medarbejdere (både VIP og TAP) er inviteret. På webinaret vil 
Rambøll gennemgå hovedkonklusionerne i rapporten, og deltagerne vil få mulig-
hed for at stille afklarende spørgsmål. 
 

3. LMS: Ressourceallokering til den pædagogiske udrulning af 
Brightspace (BE, kl. 13.30, 20 min) 
LMS-projektet er på vej ind i den sidste fase, hvor udrulningen af Brightspace i 
fagmiljøerne skal forberedes.  
 
Berit Eika orienterede om, at der på mødet i udvalget den 29. september var enig-
hed om, at 
• det er afgørende for projektets succes, at der allokeres tilstrækkelige ressour-

cer til at drive udviklingen af skabeloner, vejledningsmateriale og onbording-
aktiviteter.  

• der er behov for, at fakulteterne og det pædagogiske center allokerer ressour-
cer til, at ansatte kan hellige sig opgaveløsningen. Dette da der er tale om akti-
viteter, der kræver et stort niveau af knowhow i forhold til universitetsunder-
visning 

• der er behov for at sikre projektledelsen af den pædagogiske implementering, 
samt at behovet for yderligere ressourceallokering tages op til genovervejelse, 
når der foreligger en endelig aktivitetsplan.  

 
Sidstnævnte forventes klar i uge 41, og den vil herefter blive forelagt udvalget mhp. 
kvalificering og godkendelse. 
 
På den baggrund blev det på mødet den 29. september besluttet, at følgende res-
sourcer skal sikres: 
 

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

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

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

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

E. 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 Ud-
dannelsesudvalget om, hvorvidt der kan trækkes yderligere på EDU IT pro-
jektmidler. 
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Følgende blev drøftet 
Som opfølgning på drøftelsen den 29. september  
• redegjorde prodekanerne for, hvad det aktuelle ressourceforbrug er på fa-

kulteterne ift. driften af LMS,  
• konfirmerede prodekanerne, at det påkrævede ressourcebehov er tilstede 

på fakulteterne til understøttelse af den fremadrettede proces.  
Den overvejende del heraf er placeret på Det Universitetspædagogiske Cen-
ter, hvorfor en frigørelse heraf til projektet kræver en drøftelse med center-
leder Anne Mette Mørcke (pkt. B).  

 
4. Forslag til dansk ramme for meritering af universitetspædagogiske 

kvalifikationer (BE, kl. 13.50, 40 min) *LUKKET PUNKT* 
Berit Eika orienterede om, at det på mødet i udvalget den 15. september blev be-
sluttet, at der på dagens møde skulle forelægges udvalget et forslag til et hørings-
svar over udkastet til et Forslag til dansk ramme for meritering af universitets-
pædagogiske kvalifikationer.  

 
Baggrund  
Berit Eika orienterede om, at Arbejdsgruppen for Undervisningsmeritering ned-
sat af RUP under DKUNI har sendt udkastet til en dansk ramme for universitets-
pædagogiske kvalifikationer i høring på universiteterne.  
  
Udkastet er udarbejdet af en leverancegruppe nedsat af arbejdsgruppen (Jens 
Bennedsen, Tina Bering Keiding, AU og Jakob Ravn, CBS, samt Anette Lykke 
Hindhede, AAU).  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget havde en række kvalificerende bemærkninger til høringssvaret. Jeppe 
Norskov Stokholm sørger for, det på baggrund heraf revideres inden det indsendes 
til RUP.  
 
Deadline herfor er den 15. oktober, hvorefter rammeværket drøftes i RUP den 17. 
november mhp. godkendelse. Det forventes, at sagen kommer på dagsordenen i 
Rektorkollegiet den 8. december.  
 
Faste punkter 
 

5. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 14.30, 20 min) 
Udvalget drøftede en række aktuelle problemstillinger vedr. Covid-19, undervis-
ning og eksamen. Herunder status på afviklingen af undervisning og det aktuelle 
omfang af hjemsendte studerende på de enkelte fakulteter. 
 
I forlængelse heraf orienterede Kristian Thorn om, at der har været afholdt møde i 
Beredskabsgruppen under AU Uddannelse. Fokus var her særligt på  



 
 

  
  

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

• den igangværende omlægning af undervisning, der er igangsat som følge af de 
ændrede retningslinjer herfor udmeldt af UFM i uge 40 

• udviklingen af en værktøjskasse til brug for underviserne ift. udvikling af on-
line undervisning.  
Anne Mette Mørcke og Det Pædagogiske Center er tovholder herpå 

• Tilbud om Covid-19 test på Campus. I weekender er der foretaget mere end 
2000 stk.   

 
6. Kommende møder (BE, 14.50, 5 min) 

Udvalget gennemgik dagsorden til de kommende møder. 
 
7. Meddelelser  

Der var nedenstående meddelelser til dagens møde: 
 
Kommunikationsplan for studiemiljøundersøgelsen og beskæftigelsesundersøgel-
sen 
Studiemiljøundersøgelsen og beskæftigelsesundersøgelsen udsendes hhv. stude-
rende og dimittender i uge 43. Der er udarbejdet en kommunikationsplan i forbin-
delse hermed. Der var vedhæftet som bilag til udvalgets orientering. 
 
Orientering om tilføjelser til spørgerammen i Uddannelseszoom/Læringsbaro-
meter 
Som følge af hhv. Covid-19-situationen og den aktuelle debat om sexisme, har 
UFM meddelt, at den allerede udmeldte spørgeramme til Uddannelseszoom juste-
res forud for udsendelsen i uge 43. Konkret drejer det sig om følgende temaer: 
• Covid-19 
• Sexisme 
En sagsfremstilling var vedhæftet til udvalgets orientering, hvori justeringerne var 
nærmere beskrevet.  
 

8. Eventuelt (BE, kl. 14.55, 5 min) 
Udvalget drøftede de gældende retningslinjer vedr. GDPR for studerende ifm. 
håndtering af  
• undervisningsmateriale 
• materiale vedr. eks. patienter 
• personfølsomt der indgår i de studerende forskningsprojekter (specialer, BA 

opgaver, feltarbejde o. lign) 
 
Udvalget drøftede hvorvidt spørgsmål af ovenstående karakter kan indlejres som 
et modul i det virtuelle studiestartskoncept. Dette samme med andre emner i form 
af digital litteracy, håndtering af phishing/spam mail o.lign,  
Jeppe Norskov Stokholm sender en forespørgsel til den styregruppen, der er ned-
sat ifm. udarbejdelse af det virtuelle studiestartskoncept. 

  


