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Møde den 30. oktober, 2020, kl. 9:30 – 11:45 
 
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) 
 
Gæst:  Anne Teglborg og Anders Frølund (begge pkt. 2), Mathilde Andersen (pkt. 3) 
samt Aske Dahl Sløk og Maria Juhler Maibom (begge pkt. 7 og 11) 
 
Afbud: Niels Lehmann 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 9.30, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Rekrutteringskampagne 2021 (BE, kl. 9.35, 15 min.) 
Berit Eika orienterede om, at udvalget i september godkendte en række forslag til 
justeringer af rekrutteringskampagnen for bacheloruddannelser i 2021. Herunder 
særligt udviklingen af nye outdoor plakater samt nye, supplerende fotos.  
 
Anne Teglborg og Anders Frølund præsenterede på mødet ovenstående, der, inden 
de blev præsenteret for udvalget, er testet på målgruppen. 
 
Anne Teglborg og Anders Frølund orienterede indledningsvist om kampagnens 
formål. Herunder at den som helhed skal skabe transparens omkring alle aspekter 
af livet som studerende og vise, at Aarhus Universitet er en platform for udfol-
delse, udvikling, engagement og dannelse. Konceptet skal tale til både til ansøger-
nes følelser og rationalitet og spiller på en dualitet i studielivet; det faglige og det 
sociale, det svære og det lette, det lyse og det mørke etc.  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget havde nogle konkrete forslag til justeringer til de præsenterede plakater 
og fotos. Anne Teglborg og Anders Frølund tager dette med videre ift. udarbejdel-
sen af den endelige udgave af kampagnematerialet. 
 
Udvalget udtrykte samtidig tilfredshed med grundelementerne i det præsenterede 
materiale. Herunder det lysere visuelle og mere tilgængelige udtryk, fokus på fæl-
lesskabet samt den fortsatte betoning af både det faglige og sociale element i stu-
dielivet. 
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Anne Teglborg og Anders Frølund sørger for, at kampagnematerialet bliver fær-
digbearbejdet med udgangspunkt i udvalgets input og forslag.  
 

3. Virtuel studiestart (FB, kl. 9.50, 20 min.) 
Finn Borchsenius orienterede om, at det online studiestartsforløb Study@AU blev 
udrullet første gang ved studiestarten 2020. I alt 2700 af de nye studerende har 
aktivt valgt at anvende forløbet.  
 
Mathilde Andersen orienterede om, at forløbet er evalueret i september, 2020. 
Evalueringen har til formål at dokumentere nytten af ressourcen og give inspira-
tion til det videre arbejde. Evalueringen er gennemført via en spørgeskemaunder-
søgelse med en svarprocent på 21 samt 3 kvalitative interviews. 
 
Evalueringens hovedresultater viser følgende 
• Motivation og adgang: De studerende udtrykker generelt stor motivation for 

at blive klar og lære universitetet at kende, og der lægges i høj grad vægt på 
værdien af den praktiske og kuraterede information. Der tegnes et broget bil-
lede af tilmeldingsprocessen - en mere intuitiv tilmelding efterspørges. Hertil 
kommer en generel utilfredshed med Blackboard som platform, men trods det, 
gennemgående tilfredshed med Study@AU som forløb. 

 
• Tilfredshed, relevans og udbytte: Der er overordnet jævn tilfredshed med 

både balancen i indholdstyper og selve emnerne i forløbet. Dog efterspørges 
mere audiovisuelt indhold og lidt mindre tekst, ligesom der efterspørges flere 
konkrete eksempler fra nuværende studerende om bl.a. studieteknikker og 
tidsstrukturering. Endeligt efterspørger en stor del mere uddannelsesspecifikt 
indhold samt mere om IT-platforme. 2 ud af 3 oplever stor værdi af forløbet: 
en lettere start på universitetet, brugbare svar på relevante spørgsmål og afkla-
ring om IT-platforme. Der ses en mindre tydelig tendens angående følelsen af 
fællesskab og hjælp til at søge støtte.  

 
• Trivsel og tilhørsforhold: De studerende angiver overordnet at trives og føle 

sig godt tilpas i forbindelse med studiestarten. Tryghed er et gennemgående 
anvendt begreb blandt undersøgelsens respondenter. Det vurderes, at kend-
skab til regler og kultur samt ”mødet” med andre studerende i forløbets reflek-
sionsaktiviteter er med til at understøtte dette billede. 

 
På baggrund af de studerendes input via evalueringen orienterede Mathilde An-
dersen om, at der er udarbejdet en række forslag til det videre arbejde med 
Study@AU.Dette i form af 
• Simplificering af fremgangsmåden for tilmelding 
• Tydeligere kommunikation og forankring af forløbet 
• Flere formater for formidlingen af information 
• Mere vægt på konkrete praktiske informationer herunder særligt om IT 
• Bedre rammesætning af refleksionsspørgsmål 
• Imødekomme efterspørgsel på studievaner/studiekompetencer 
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Mathilde Andersen orienterede afslutningsvist om, at det er drøftet i styregrup-
pen, hvordan der kan arbejdes videre med at imødekomme behovet for at intro-
ducere de nye studerende til at arbejde med almene studiekompetencer.  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tog orienteringen vedr. evalueringen til efterretning. Hertil udtrykte det 
stor ros til såvel Study@AU, kvaliteten af indholdet, samt at det trods det korte 
varsel lykkedes de nedsatte styre- og arbejdsgrupper at få etableret et forløb, der 
kunne udrulles ifm. studiestarten 2020 
 
På baggrund af orienteringen var udvalget enige om, at der i det videre arbejde 
med Study@AU  
• skal være fokus på en justering af det eksisterende indhold målrettet danske 

BA-studerende dvs. i den nuværende form 
• i den næste fase skal have fokus på en udfoldelse på fakultetsniveau 
• skal findes en løsning på tilmeldingsdelen, så den bliver mere intuitiv 
• skal have fokus på formidling af konkret information 
• skal afdækkes, hvorvidt der kan arbejdes med at koble Study@AU sammen 

med det eksisterende og omfangsrige materiale, der er tilgængeligt i AU 
Studypedia 

 
Udvalget gjorde afslutningsvist opmærksom på, at styregruppen bedes fremsende 
en ansøgning med udgangspunkt i ovenstående. Udvalget betonede i den forbin-
delse, at ansøgningen vil blive behandlet og prioriteret sammen med de øvrige 
trivselsrelaterede tiltag, der forventes igangsat i 2021. 
 
Finn Borchsenius og Mathilde Andersen sørger for, at der følges op på ovenstå-
ende gennem projektets styregruppe. 

 
4. National undervisningspris 2021 – LUKKET PUNKT –  

(LWB, kl. 10.10, 25 min.) 
Lise Wogensen Bach orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i 
2021 hædrer syv undervisere på de videregående uddannelser med en national un-
dervisningspris. Blandt de syv undervisningspriser er de to forbeholdt universite-
terne. Priserne er på hver 500.000 kr. og skal anerkende den store betydning, som 
fremragende undervisere har. 
 
Universiteterne skal hver indstille to kandidater til den nationale undervisnings-
pris. Kravene til indstillingen og universiteternes kriterier til vurdering af kandida-
terne var nærmere beskrevet i Indstilling til national undervisningspris, der var 
vedlagt punktet som bilag. Det fremgår heraf, at de studerende skal involveres i 
både indstillingen og udvælgelsen af de to kandidater. 
 
For at imødekomme dette, har Uddannelsesudvalget nedsat et Udvælgelsesudvalg, 
der udgøres af en formand, 4 VIP og 4 studerende. Lise Wogensen Bach var udpe-
get som formand herfor og præsenterede på den baggrund de indstillede kandida-
ter i prioriteret rækkefølge for udvalget. 
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Følgende blev besluttet 
Uddannelsesudvalget takkede for Udvælgelsesudvalgets arbejde og gennemgangen 
af de indstillede kandidater.  
 
Der var i udvalget enighed om at følge Udvælgelsesudvalgets prioritering. Således 
indstilles højst prioriterede kvinde og højst prioriterede mand til prisen i form af 
kandidat nr. 1 og 3. Udvalget besluttede tillige, at det materiale, der knytter sig til 
de to indstillede kandidater, skal gennemskrives, inden det fremsendes til Danske 
Universiteter.  
 
Universitetsledelsen orienteres om Uddannelsesudvalget beslutning. Berit Eika og 
Jeppe Norskov Stokholm koordinere i samarbejde med Lise Wogensen Bach den 
videre sagsgangs ift. ovenstående. 

 
5. Forskningsprojektet ”Matched Educational Data” (PA, kl. 10.35, 15 min.) 

Per Andersen orienterede om, at BSS har modtaget en henvendelse fra de projekt-
ansvarlige for det nationale forskningsprojekt ”Matched Educational Data 
(MED)”.  
 
Baggrunden herfor er, at CBS, KU, RUC, SDU, AAU, AU, Danmarks Statistik, Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmarks Nationalbank og 
Rockwool Fondens Forskningsenhed i december 2017 indgik en konsortieaftale 
med det formål at ”skabe og vedligeholde en national forskningsinfrastruktur, 
der har fokus på at skabe internationalt unikke registerdata inden for en lang 
række samfundsvidenskabelige forskningsfelter og på at give Parterne adgang 
til internationale databaseinfrastrukturer”, også kaldet ”Danish Research Data 
for the Social Sciences (DRDS)”. 
 
DRDS har været i gang siden slutningen af 2017. I regi heraf er MED etableret som 
et underliggende projekt med det formål at indsamle og etablere et nyt registerda-
tasæt med relationer mellem undervisere og elever fra grundskolen og ungdoms-
uddannelserne i Danmark. Det er Danmarks Statistik, der står for indsamlingen af 
data. DRDS styregruppen ønsker nu at udvide MED datasættet med materiale fra 
de videregående uddannelser i form af blandt andet data fra 
• Studieadministrative systemer (som giver detaljerede oplysninger om den stu-

derendes studieaktiviteter) 
• Eksamenssystemer (som giver match mellem de studerende til eksamen og ek-

saminator/censor og fag/projektopgave) 
• Kalender/skemasystemer (som tilknytter underviser til hold) 
• Learning Management Systemer (LMS) (som viser studerende til hold)  
• Digitale kursuskataloger (som viser udbudte fag (hold?) på uddannelser) 
• Og andre produkter, der anvendes til fx holddeling, personaleadministration, 

praktikadministration mm. 
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Kristian Thorn orienterede om, at punktet også er drøftet i Uddannelsesgruppen 
under Danske Universiteter på mødet heri 23. oktober. Der blev her udtrykt føl-
gende forbehold ift. projektet 
• for de enkelte uddannelsesinstitutioner vil det være en arbejdskrævende op-

gave at understøtte leveringen af de efterspurgte data 
• det vurderes, at understøttelsen vil kræve, at der på hver institution etableres 

et særskilt analyseteam, der skal forestå udtræk af data fra de enkelte systemer 
samt sikre leverancerne af data til MED projektet  

• estimeret vil det betyde, at hver institution skal allokere ikke alene timer, men 
forventeligt årsværk til projektet. Dette dels grundet opgavens omfang, og dels 
for at kunne sikre, at data kan leveres i den efterspurgte kvalitet 

   
Følgende blev besluttet 
Udvalget besluttede, at Aarhus Universitet på grundlag af det forelæggende mate-
riale ikke ønsker indgå i projektet. Den primære årsag hertil er, at udvalget  
• vurderer, at der i det medsendte materiale ikke er en tydelig beskrivelse af, 

hvorledes projektet bidrager til at styrke uddannelseskvaliteten på de videre-
gående uddannelser  

• savner en tydelig forskningsmæssigt vinkel og herunder en beskrivelse af pro-
jektets formål, metode og hypotese 

• vurderer, at det vil medføre en betydelig administrativ indsats for Aarhus Uni-
versitet og de øvrige videregående uddannelser at indgå i projektet, hvilket 
ikke er afspejlet i materialet 

• vurderer, at bilagsmaterialet er mangelfuldt, ”usikkert” og for estimerende i 
beskrivelsen af, hvorledes projektet i dets fulde form skal løftes og realiseres.  
Dette eks. i forhold til den skitserede tidsramme og proces omkring kortlæg-
ning og projektets scope, som ikke er tilfredsstillende afdækket 

 
Per Andersen sørger for, at udvalgets beslutning videreformidles til de projektan-
svarlige for MED.  
 

6. Ny stillingsstruktur (BE, kl. 10.50, 30 min.) 
Berit Eika orienterede om, at Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabe-
ligt personale trådte i kraft 1. januar 2020. I forlængelse heraf er der for at sikre 
fremdrift i implementeringen af bekendtgørelsens indhold et behov for, at udval-
get som første skridt tager en initial drøftelse af 
• stillingsstrukturens krav til pædagogiske kvalifikationer  
• en proces for næste skridt ift. en yderligere afdækning og implementering 

heraf på Aarhus Universitet 
 
Bekendtgørelsen var sammen med en oversigt over de væsentligste ændringer heri 
vedlagt som bilag som grundlag for drøftelsen. Heraf fremgår, at det primære for-
mål med revisionen af stillingsstrukturen er et ønske om  
• at ligestille forskning og forskningsbaseret undervisning  
• at skabe større synlighed om karriereperspektiverne for den enkelte videnska-

beligt ansatte  
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• at skabe større mobilitet mellem universitetssektoren og andre sektorer 
• at opdatere de gældende stillingsbeskrivelser 
 

Af bilagsmaterialet fremgår tillige, at der i den reviderede stillingsstruktur er fast-
sat en række krav til det videnskabelige personales undervisningsmæssige kompe-
tencer og universiteternes ansvar. De centrale elementer heri vedrører 
• Pædagogisk-didaktiske kompetencer til varetagelse af kvalificeret undervisning 
• Undervisningsportfolio 
• Universitetspædagogikum 

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget afdækkede indledningsvist de mulige interessenter og aktører på Aarhus 
Universitet, samt hvorledes det understøttes, at de i relevant omfang inddrages i 
den videre proces. Der var enighed om, at den forestående proces rummer en stor 
grad af kompleksitet. 
 
Det var tillige enighed om, at første skridt er, at der skal nedsættes en arbejds-
gruppe, som skal have til opgave at løfte den videre proces og sikre inddragelse af 
de relevante aktører og interessenter.  
 
Første opgave i forbindelse hermed bliver at udforme et forslag et kommissorium, 
hvori nedenstående er beskrevet 
• formål med og rammerne for arbejdsgruppens arbejde 
• forslag til repræsentanter i arbejdsgruppen og antallet heraf 
• forventninger til leverance(r) samt omfang og form herpå 
• deadline(s) for leverance(r)  
 
Forslaget til kommissoriet forlægges udvalget mhp. kvalificering og godkendelse, 
hvorefter det forventes, at arbejdet kan igangsættes. 
  
Det blev aftalt, at Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm koordinerer den videre 
proces ift. udarbejdelse af kommissoriet og den efterfølgende kvalificering i udval-
get. 

 
Faste punkter 
 

7. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 11.20, 10 min) 
Berit Eika orienterede om, at Beredskabsgruppen på uddannelsesområdet har 
modtaget en henvendelse fra Studenterrådet indeholdende en række spørgsmål 
vedr. afviklingen af undervisning og eksamen i E20 og F20. Henvendelsen blev 
drøftet på et beredskabsmøde den 20. oktober, som på baggrund heraf har udar-
bejdet et udkast til et svar.  
 
Sidstnævnte blev forelagt udvalget mhp. at afdække mulige løsninger på de 
spørgsmål, som Studenterrådet har rejst. 
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Prodekanerne gav udtryk for, at der knytter sig en række praktiske udfordringer til 
de spørgsmål, som Studenterrådet rejser. Til trods for, der er en velvilje i fakulte-
ternes uddannelsesadministrationer og fagmiljøerne om at indfri de fremsendte 
forslag og ønsker, og at man ønsker at strække sig langt, er det inden for den givne 
tidshorisont ikke muligt at imødekomme ønsket om klarhed over udbudsform in-
den tilmeldingsfristen primo november måned. 
 
Det blev aftalt, at Kristian Thorn på baggrund af udvalgets drøftelse i samarbejde 
med Beredskabsgruppen skaber klarhed over dels hvornår fakulteterne er klar 
med en oversigt over planlagte udbudsformer, dels hvordan studerende i risiko-
gruppen kan tilbydes mulighed for omvalg. 

  
8. Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordenerne til de kommende møder. Der var enkelte be-
mærkninger hertil, som Jeppe Norskov Stokholm følger op på. 

 
9. Meddelelser  

Der var følgende meddelelser til dagens møde. 
 
Education at a Glance 2020 
Education at a Glance 2020: OECD Indicators er en sammenfatning af OECD’s 
kvantitative data om medlems- samarbejdslandes uddannelser. 
Der er udarbejdet er resume heraf, som var vedlagt som bilag til Uddannelsesud-
valget til orientering. 
 
Referat fra LGU 
Der er afholdt møde i LGU. Referatet var vedlagt til udvalgets orientering 

 
10. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 
 

11. Ekstra punkt: Håndtering af studerende i risikogruppe samt stude-
rende med symptomer ifm. eksamen (KT, 15 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at beredskabsgruppen under AU Uddannelse har 
drøftet et udkast til en fælles praksis for håndtering af studerende, der er berørt af 
COVID-19. Dette med henblik på at sikre en ensartet behandling af studerende i 
forbindelse med deltagelse i fysiske prøver ved vintereksamen 20/21. 
 
Drøftelserne har ifølge Kristian Thorn tydeliggjort et behov for at genbesøge en 
samlet AU-holdning til, i hvilket omfang COVID-19 fortsat skal give anledning til 
udvidede hensyn i planlægning og sagsbehandling, eller berørte studerende frem-
adrettet kan håndteres på lige fod med andre sygdomstilfælde i forbindelse med 
eksamensafviklingen. Dette var konkretiseret i form af nedenstående to modeller 
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• Model 1: (normalisering af COVID-19) 
• Model 2: (fortsat lempelig praksis) 
 
De to modeller var udfoldet i punktets bilagsmaterialet. Kristian Thorn redegjorde 
på mødet kort for essensen heraf.  
  
Følgende blev besluttet 
Udvalget drøftede de indholdsmæssige elementer i de to modeller. I forbindelse 
hermed blev de juridiske fordele og ulemper, der knytter sig hertil, også afdækket.  
 
Udvalget tilsluttede sig på baggrund heraf den skitserede Model 2 (fortsat lempe-
lig praksis). Det betyder, at  
• Studerende i risikogruppe behandles individuelt på baggrund af dokumenteret 

sygdom, og eksamen tilrettelægges på baggrund af en samlet vurdering af syg-
domsbillede, eksamensform, faglige mål og praktiske muligheder. 
Studerende med symptomer eller krav om selvisolation forud for eksamen 
indsender en tro-og-love erklæring.  

• På baggrund heraf gælder, at: 
o I forbindelse med mundtlige prøver omlægges denne, hvis praktisk og 

fagligt muligt, til en online prøve på det allerede annoncerede tids-
punkt for eksaminationen. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre 
eksaminationen online på det planlagte tidspunkt, undersøges det, 
hvorvidt det er muligt at gennemføre en online prøve på et senere tids-
punkt inden for den planlagte periode. 
I forbindelse med skriftlige tilsynsprøver, og ved mundtlige der ikke 
kan afvikles efter ovenstående, tilbydes den studerende i stedet delta-
gelse i reeksamensperioden. Udeblivelsen fra den ordinære prøve ko-
ster ikke et eksamensforsøg.   

o Studerende, der opholder sig i udlandet, og som følge af COVID-19 re-
laterede forhold (herunder lokale karantæneregler, rejsevejledning 
m.v.) er forhindret i at møde op til de planlagte eksamener på Campus 
tilbydes fjerneksamen, hvis dette vurderes fagligt og praktisk forsvar-
ligt i de konkrete tilfælde. AU tilbyder ikke skriftlige tilsynsprøver som 
fjerneksamen.   

 
Det blev aftalt, at beslutningen forelægges Universitetsledelsen på deres møde fre-
dag den 6. november mhp. konfirmering. Den skal ledsages af en oversigt over, 
hvad praksis er på de øvrige universiteter.  
 
Kristian Thorn og Maria Juhler Maibom koordinerer den videre proces ift. beslut-
ningen, herunder at materiale fremsendes rettidigt mhp. konfirmering i Universi-
tetsledelsen. 

  


