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Møde den 10. november, 2020, kl. 13:00 – 15:15 
 
Lokale: Frandsenssalen 
 
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:  Lone Urbak og Aske Dahl Sløk (pkt. 2), Anders Hyldig (pkt. 3) og Frederik 
Langkjær (pkt. 4) 
 
Afbud: Niels Lehmann 
 

Referat 

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

2. Karakterkrav (BE, kl. 13.05, 20 min.) 
Berit Eika orienterede om, at Universitetsledelsen den 20. oktober, 2020, havde 
en initialdrøftelse vedrørende karakterkrav til universitetets bacheloruddannelser. 
En del af drøftelsen vedrørte, hvorvidt de nuværende karakterkrav i kvote 1 på 7,0 
på hhv. Nat, Tech og Aarhus BSS samt kravet om 7,0 i Matematik A på Nat og 
Tech er sat på rette niveau.  
 
Lone Urbak orienterede om, at karakterkravene på de ovenfor nævnte uddannelse 
blev sænket til 6,0 i forbindelse med optaget i 2020. Den primære årsag hertil var 
Corona-situationen og ønsket om at kunne optage flere studerende.  
 
Den momentvise reduktion har givet anledning til at drøfte det fremtidige karak-
terkrav. En række faktorer og argumenter herfor blev af Lone Urbak fremhævet i 
form af følgende 
• afskaffelsen af bonus for tidlig studiestart 
• sammenlignelighed med landets øvrige universiteter, der har karakterkrav 
• forventede optagelsesmæssige konsekvenser af et sænket karakterkrav 

 
Lone Urbak orienterede om, at målet med indførelsen af et fælles karakterkrav 
især er at skabe gennemskuelighed omkring optagelseskriterierne til universitetets 
uddannelser, hvilket også var afsættet for den fælles ’kvote 2’-model på Aarhus 
Universitet, som Universitetsledelsen vedtog i januar 2019, og som træder i kraft 
fra optagelsen 2021.  
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Finn Borchsenius gennemgik i forlængelse af Lone Urbak orientering kort de fore-
løbige effekter og de forventede konsekvenser af det karakterkrav og kvote 2 krite-
rie på Nat og Tech, som har været gældende i forbindelse med optaget i 2019 og 
2020. Karakterkravet på 7,0 i kvote 1 er her suppleret med en et kvote 2 kriterie, 
der indeholder fremmøde til en adgangsprøve og et fagnært program. Formålet 
med sidstnævnte kriterie er, at det dels bidrager til en sikring af ansøgeres motiva-
tion og faglighed, og at det dels fungerer som en forventningsafstemning mellem 
ansøger og uddannelse. Antagelsen er, at kombinationen af karakterkravet i kvote 
1 og kvote 2 kriteriet samlet bidrage til et optimeret match.  
 
De foreløbige effekter er ifølge Finn Borchsenius: 
• Der var et fald i antallet af kvote 2 ansøgninger fra 2018 til 2019 – antallet har 

i 2020 rettet sig og er igen på samme niveau som i 2018 
• Antallet af optagne studerende på Nat og Tech med et gennemsnit fra gymna-

sieskolen på +7 er steget  
• Nat: Fastholdelsen er styrket i stort set alle karaktergrupper – særlig markant 

blandt studerende, der er optaget gennem kvote 2 med et gennemsnit fra gym-
nasieskolen på under 7 

• Tech: Frafaldet er steget i hovedparten af karaktergrupperne – særligt i de 
midterste 

• Nat: Antallet af beståede eksamensforsøg og andelen af optjente ECTS er sta-
tus quo målt fra 2018 til 2019 – trods et lavere optag i 2019. 

• Tech: Antallet af beståede eksamensforsøg og andelen af optjente ECTS er fal-
det målt fra 2018 til 2019 – og følger dermed faldet i optaget 

• Det kombinerede karakterkrav på 7.0 og kvote 2 kriterie har med udgangs-
punkt i optaget i 2019 og 2020 således en positiv effekt på Nat – mens en til-
svarende ikke kan spores på Tech 

  
Følgende blev drøftet 
Uddannelsesudvalget drøftede med udgangspunkt i ovenstående, om der på de 
uddannelser, der aktuelt har karakterkrav, skal indføres et fælles niveau herfor, og 
hvad det i givet fald skal være.  
 
Prodekanerne gav udtryk for, at der for nuværende på hvert fakultetet er et ønske 
om at fastholde den praksis, der aktuelt er gældenden.  
 
Det blev besluttet, at der er behov for at sagen tages op til fornyet drøftelse på et 
møde i Uddannelsesudvalget inden for nærmeste fremtid. Først herefter behand-
les sagen i Universitetsledelsen.  
 
For at kvalificere drøftelsen i Uddannelsesudvalget og senere Universitetsledelsen 
sørger Lone Urbak for, at sagsfremstillingen til universitetsledelsens endelige be-
slutning af karakterkrav gennemarbejdes yderligere. Det er vigtigt, at  
• sagsfremstillingen indeholder argumenter for universitetets fastholdelse af ka-

rakterfokus i kvote 1.  
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• NAT og Techs argumenter for, erfaringer med og perspektiver for en studie-
valgsafklarende kvote 2 model beskrives 

• karakterkrav i forbindelse med optag sættes ind i den politiske kontekst, hvor 
trivselsudfordringer kædes tydeligt sammen med de videregående uddannel-
sers karakterkrav.  

 
Lone Urbak og Jeppe Norskov Stokholm koordinerer det videre forløb ift. at få da-
tosat hhv. den kommende drøftelse i Uddannelsesudvalget og den efterfølgende 
behandling i Universitetsledelsen. 
 

3. EDU_IT status (BE, kl. 13.25, 30 min.) 
Aarhus Universitets EDU-IT satsning realiseres i perioden 2018-2023. Som et 
centralt led i satsningen blev EDU-IT Hub’en etableret som en fælles, koordine-
rende udviklingsenhed.  
 
Satsningen er tidsmæssigt halvvejs, og Anders Hyldig gav på den baggrund en 
midtvejsstatus med afsæt i de strategiske mål, der knytter sig hertil. I forlængelse 
heraf orienterede han kort om EDU-IT Hub’ens økonomi og bemanding.  
 
Midtvejs status 
Anders Hyldigs midtvejsstatus tog udgangspunkt i nedenstående 7 opgaver, der i 
forbindelse med etableringen af Hub’en blev defineret som de primære, der skulle 
løftes i regi af denne. For hver opgave er den aktuelle status markeret med kursiv. 
   
1. Understøtte og samarbejde med de universitetspædagogiske enheder, der va-

retager det uddannelsesnære arbejde med transformation af undervisning og 
uddannelser  
Status 
• Der er etableret et EDU-IT Koordinationsforum, der opererer på et tak-

tisk niveau med fokus på prioritering 
• Der er etableret et projektlederforum, der opererer på et operationelt ni-

veau med fokus på behovsidentifikation 
 

2. Udvikle, teste og implementere læringsteknologier  
Anders Hyldig orienterede om, at udgangspunktet ift. denne opgave i marts 
2018 var en backlog/idébank på 65 ønsker, hvoraf 17 var prioriteret. 
Status 
• 12 af de prioriterede ønsker er realiseret via udvikling eller indkøb. 
• 4 af de prioriterede ønsker bliver indfriet med implementeringen af 

Brightspace. 
• 1 af de prioriterede ønsker vurderes ikke længere relevant. 
• Herudover er 7 nye ønsker blevet indfriet. 

 
Samlet backlog/idébank på 65: 
• 20 ønsker er blevet indfriet via udvikling eller indkøb. 
• 4 ønsker bliver indfriet via indkøbet af nyt LMS. 
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• 10 ønsker har ikke været mulige at løse grundet GDPR eller tekniske be-
grænsninger. 

• 8 ønsker overføres til prioritering i en ny Brightspace backlog. 
• 23 ønsker vurderes til ikke at være relevante længere. 

 
3. Øge og supportere tilgængeligheden af læringsplatformen  

Status 
• Der er implementeret en lang række forbedringer til Blackboard, herun-

der nye funktioner og brugerfladetilpasninger. 
• Eesysoft er indkøbt og implementeret til understøttelse af funktionalitets-

onboarding. 
 

4. Facilitere udvikling af modeller for re-design af undervisning  
Status 
• Bidraget til at understøtte processerne med at udvikle modeller for re-de-

sign af undervisning imellem de fire pædagogiske centre. 
• Bidraget i forhold til at drive arbejdet med udarbejdelsen og anvendelsen 

af designskabeloner i LMS-skiftet. 
 

5. Stille nødvendige fælles videoproduktionsfaciliteter til rådighed  
Status 
• Der er etableret et professionelt produktionsstudie, hvor undervisere har 

mulighed for at få produceret kvalitetsindhold i forskellige formater. 
• Der er etableret et eksperimentelt undervisningslokale, hvor det er muligt 

at kombinere det fysiske og digitale læringsrum via video og stream. 
• EDU-IT Hub’en har bidraget til gymnasie-satsningen succes – både i for-

hold til pædagogisk konceptudvikling samt videreudvikling af det tekni-
ske setup 

 
6. Oprette og koordinere anvendelse af et særligt eksperimentelt undervisnings-

lokale  
Se status under opgave 5 
 

7. Forestår projektledelse af EDU IT-satsningen  
Se status under opgave 1 

 
EDU IT Hub’en økonomi og bemanding 
Anders Hyldig gennemgik den økonomiske status og bemandingen i EDU IT 
Hub’en i perioden fra marts 2018 til oktober 2020. Udvalget tog gennemgangen til 
orientering. 
 
Følgende blev drøftet 
Udvalget udtrykte stor ros til EDU-IT Hub’en og Anders Hyldig for såvel det ar-
bejde, der er udført, som de resultater der er nået.  
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Udvalget drøftede status på det undervisningslokale, der er etableret i EDU-IT 
Hub’en. Anders Hyldig orienterede om, at der i forbindelse med Covid-19 har væ-
ret en særlig stor efterspørgsel på lokalet.  
Det blev aftalt, at Anders Hyldig laver en mindre analyse af de brugergrupper, der 
gør brug af lokalet. Dette med henblik på at afklare, om der skal igangsættes initia-
tiver mhp. at få udvidet disse, så bredden på gruppen af undervisere, der gør brug 
af lokalet, udvides og så erfaringerne opsamles med henblik på indarbejdelse i uni-
versitetets campus 2.0 projekt.  
Det blev i samme forbindelse drøftet, hvorvidt de lokale EDU IT rum, der er belig-
gende på fakulteterne, skal bevares på kortere eller længere sigt, når de fire pæda-
gogiske samles fysisk på CED. Der var enighed om, at muligheden for at tilgå disse 
i en overgangsfase med fordel kan fastholdes.  
 
Udvalget drøftede endelig sammenhængen mellem EDU IT satsningen og de mål-
sætninger, der er formuleret heri, samt de resultater der aktuelt er nået i regi af 
EDU IT HUb’en. 
Anders Hyldig orienterede om, at man via det arbejde, der er udført i regi af EDU 
IT Hub’en, er godt på vej, men at opgaven endnu ikke er fuldført. Der er skabt en 
solid infrastruktur, der kan understøtte målsætningerne i satsningen. Hertil er der 
gennem puljen til udvikling af undervisningen igangsat og høstet erfaringer fra 
flere gode og lokalt forankrede re-designede undervisningsforløb. 
 
Udvalget ønskede med udgangspunkt i Anders Hyldigs midtvejsstatus, at EDU IT 
satsningen får et serviceeftersyn med henblik på eventuel justeringer. Fokus heri 
skal være på de resultater, der er opnået, samt hvorvidt målsætningerne for den 
sidste halvdel af den tidsperiode, satsninger er rammesat til, skal justeres. Anled-
ninger til eftersynet er  
• satsningen er halvvejs 
• etableringen af CED 
• Opsplitningen af ST og etableringen af Nat og Tech 
• Covid-19 

  
Uddannelsesudvalget vil tage emnet op i forbindelse med drøftelse af handlepla-
ner knyttet til AU 2025 strategi.  

 
4. Kvalitetspolitik (BE, kl. 13.55, 40 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på et møde den 28. april, 2020, havde en 
initial drøftelse af revision af Aarhus Universitets kvalitetspolitik. Udvalget beslut-
tede at revidere politikken med fokus på dels en mere entydig sondring mellem 
politik, system og strategi, dels en forenkling af politikken i form af færre målsæt-
ninger og delpolitikker. 
 
Frederik Langkjær præsenterede med udgangspunkt her i et forslag til en revide-
ret politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet. Forslaget var udfoldet i de 
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vedlagte bilagsmaterialet. De overordnede ændringer ift. den eksisterende kvali-
tetspolitik består af følgende 

 
• Med henblik på at give kvalitetspolitikken mere principiel og en længere varig-

hed er både tidligere og aktuelle strategiske satsninger fjernet fra politikken. 
Bl.a. som en konsekvens af dette er der generelt reduceret i antallet af målsæt-
ninger. 

• Henvisninger til kvalitetssystem er fjernet fra politikken: Fremadrettet vil det 
alene være i beskrivelsen af kvalitetssystemer, der vil ske henvisning til kvali-
tetspolitikken og ikke omvendt. 

• Den indledende tekst til politikken er reduceret (bl.a. er afsnittet Vision for ud-
dannelse og læring på Aarhus universitet taget ud af politikken). Dette er sket 
med henblik på at præcisere og fokusere. 

• De gamle delpolitikker 2 (Struktur og forløb), 3 (Udvikling af uddannelse, un-
dervisning og læringsmiljø) og 4 (Studiemiljø) er slået sammen til to, således 
at der nu kun er 4 delpolitikker 
Den nye delpolitik 2 har fået overskriften: Uddannelsernes struktur og ind-
hold, mens den nye delpolitik 3 har fået overskriften: Studie- og læringsmiljø 

• Titlen på den eksisterende delpolitik 1 (Rekruttering og Studiestart) er revide-
ret, så den nu rummer ”optag” i overskriften og nu hedder Rekruttering, optag 
og studiestart. 

 
Ud over ovenstående generelle forslag til ændringer er politikken gennemskrevet 
med en del sproglige ændringer til følge. Frederik Langkjær gennemgik kort æn-
dringerne under de enkelte delpolitikker. 
 
Følgende blev drøftet 
Udvalget takkede for såvel et godt oplæg som et solidt skriftlig udkast til en revide-
ret kvalitetspolitik.  
 
Udvalget gav udtryk for, at det gerne ser at Aarhus Universitets værdier får et ty-
deligere aftryk i beskrivelsen af de enkelte delpolitikker. Delpolitikkerne blev gen-
nemgået enkeltvis, hvor udvalget konkretiserede ovenstående. Hertil havde udval-
get en række konkrete forslag til de beskrevne Principper for kvalitetsarbejde.  
 
Frederik Langkjær sørger for, at ovenstående bliver indarbejde i et revideret for-
slag, der præsenteres for udvalget.  
 
Udvalget tilsluttede sig hertil forslaget til den videre proces, der ser ud som følger 
• 18. december: Input fra opsamling fra mødet om årets kvalitetsprocesser 
• Primo januar: Særskilt arrangement om lærings- og studiemiljø (samspil mel-

lem delpolitik to og tre) 
• Januar: 2. drøftelse i Uddannelsesudvalget 
• Februar-marts: Høring på fakulteterne 
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• April: Opsamling i Uddannelsesudvalget 
• Maj: Godkendelse i UL 
 

5. U-Days 2021 (KT, kl. 14.35, 10 min.) 
Kristian Thorn orienterede om, at U-days/åbent hus afvikles hvert år i Aarhus 
over tre dage i slutningen af februar/starten af marts. Arrangementet er et væsent-
ligt element i rekrutteringsindsatsen og har ca. 8.000 gæster på Aarhus Universi-
tet.  
 
På baggrund af drøftelser i VEST-båndet og det tværgående U-days´ Rådgivnings-
panel indstiller AU Uddannelse, at arrangementet i foråret 2021 afvikles online ud 
fra hensynet til afstandskrav, allokering af lokaler samt trygheden for deltagere og 
medarbejdere. En tidlig beslutning om fuld omlægning af U-days til en online 
platform vil øge muligheden for at tilrettelægge et online tilbud i høj kvalitet og 
med samme sigte som et fysisk åbent hus. 
 
Kristian Thorn orienterede om, at Aarhus Universitet generelt har gode erfaringer 
med digitale arrangementer, senest i forbindelse med afviklingen af Studiepraktik. 
Et onlinekoncept giver mulighed for at lave flere arrangementer hen over foråret 
og styrker muligheden for at deltage for folk, der kommer langvejs fra.  
 
En delvis fysisk løsning med fremmøde på de enkelte uddannelser vil kræve ad-
gangsbegrænsning og vil være en betydelig logistisk og planlægningsmæssig ud-
fordring. En fysisk lørdagsmesse med op til 1500 deltagere i Søauditorierne vurde-
res som urealistisk pt.   
 
En langsigtet planlægning bakkes op af Aarhus Kommune, som er med i U-days´ 
Rådgivningspanel. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tilsluttede sig indstillingen.  
 
Udvalget efterspurgte i forlængelse heraf, om det er muligt at udviklet en ramme 
for, hvorledes online besøgsarrangementer kan afvikles. Rammen skal udvikles på 
baggrund af de erfaringer, som er indsamlet på Aarhus Universitet med arrange-
menter af tilsvarende karakter som U-Days.  
Kristian Thorn søger for, der udarbejdes et udkast hertil, som præsenteres for ud-
valget.  
 

6. Studieassistentordning (BE, kl. 14.45, 10 min.) 
Berit Eika orienterede om, at Uddannelsesudvalget medio 2020 godkendte en 
USM-bevilling på 200.000 kr. til Projekt Udvidet brug af studieassistenter på 
Aarhus Universitet i efterårssemesteret 2020. Projektet var delvist et svar på 
Forsknings- og undervisningsministeriets retningslinjer fra juli 2020 og delvist et 
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ønske om at imødekomme studieinteressen hos studerende, der ikke kan komme 
på campus som følge af coronavirus.  
 
Status på projektet 
AU Dual Career, der har været operatør på projektet, vurderer, det har været en 
succes. De fraværende studerende har med studieassistenterne fået et brugbart 
redskab til at følge studieudviklingen fra afstand. 
• Det hidtil er benyttet af 95 studerende, som af corona-relaterede årsager ikke 

har kunnet deltage i undervisningsaktiviteterne på campus i hele semesteret 
eller dele heraf.  

• AU Dual Career har i løbende dialog med studiemiljøerne varetaget den udvi-
dede brug af studieassistenter – en ordning som de seneste 10 år har været be-
nyttet af studerende med længerevarende eller tilbagevendende fravær fra un-
dervisningsaktiviteterne på campus som følge af elitesport eller iværksætteri.  

• De fraværende studerendes årsager til fraværet inkluderer (a) tilknytning til 
risikogruppe (egen eller nært relateret) 35 pct., (b) mistanke om smitte (isola-
tion) 2 pct., (c) smitte med coronavirus pct., (d) graviditet 17 pct., (e) arbejde i 
testtelte 6 pct. og (f) helbredsangst 4 pct. Fakultetsvist har antallet af tilknyt-
tede studieassistenter fordelt sig med 49 pct. på Arts, 22 pct. på Nat-Tech, 16 
pct. på BSS og 12 pct. på Health.  

• De deltagende studerende viser stor interesse for at fortsætte studierne trods 
fraværet fra campus, og de udtrykker derfor glæde over ordningen – som for 
især de studerende, der er fraværende grundet tilknytning til risikogruppe, re-
elt udgør eneste mulighed for at fastholde forbindelsen til studiemiljøet og un-
dervisningsaktiviteterne. Denne glæde er også udtrykt i flere presseindslag, og 
AU Dual Career har modtaget henvendelse fra videregående uddannelsesinsti-
tutioner i Danmark og Norge, ligesom Danske Universiteter har udtrykt inte-
resse i en udbredelse af tilbuddet. 

 
Følgende blev besluttet 
AU Dual Career vurderer, at foråret 2021 fortsat vil byde på udfordringer for visse 
studerende grundet den aktuelle situation omkring Covid-19. Da flere undervis-
ningsaktiviteter fortsat kun vil kunne følges gennem fysisk deltagelse, vurderes 
det, at målgruppen af berørte studerende også i foråret vil være afhængige af stu-
dieassistenter. 
 
Udvalget besluttede på den baggrund, at  
• ordningen skal forlænges, så den også er gældenden i F21 
• at omkostningerne hertil, der vurderes at være 150.000 kr., bevilges fra udval-

gets USM.  
• kommunikationen omkring projektet ikke skal udvides 
• tilbuddet skal omfatte studerende, der grundet Covid-19 er fraværende over en 

længere periode og som udgangspunkt ikke korterevarende fravær, der må 
klares ved on-line tilgang til undervisning, hjælp fra studiekammerater, sekv-
studier mv.  

 
Faste punkter 
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7. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 14.55, 10 min) 
Gensidig orientering og herunder drøftelse af eventuelle aktuelle problemstillinger 
vedr. Covid-19, undervisning og eksamen.  

 
Berit Eika orienterede om, at Universitetsledelsen den 6. november drøftede, 
hvorvidt man skulle fastholde en lempelig tilgang til studerende, der er forhindret 
i at deltage i fysiske prøver ved vintereksamen grundet COVID-19 relaterede for-
hold. Universitetsledelsen bakkede op om den lempelige tilgang, men var enige 
om, at det er vigtigt, at det juridiske grundlag herfor undersøges, inden der træffes 
endelig beslutning. Emnet er forberedt og den lempelige tilgang, som også var 
gældende ved sommereksamen 2020 er gennemgået af såvel egne jurister som 
konfereret med UFM og fundet lovmedholdeligt. Emnet dagsordensættes på det 
kommende ordinære møde i universitetsledelsen den 11. november 2020. Udval-
get orienteres, når der er nyt herom  
 
Kristian Thorn orienterede om, at fristerne for kursusformater i F21 tillige drøftes 
på det ordinære møde i universitetsledelsen den 11. november 2020. Udvalget ori-
enteres, når der er nyt herom  
 
Kristian Thorn orienterede om, at der forventes, at Summer University i 2021 i et 
vist omfang går online. Årsagen hertil er dels erfaringerne fra afviklingen af Sum-
mer University 2020, hvor en stor del foregik online, samt et ønske om at kunne 
igangsætte planlægningen af det kommende års Summer University. 
   

8. Kommende møder (BE, 15.05, 5 min) 
Udvalget gennemgik dagsordenen til de kommende møder. Der fra nogle få juste-
ringer hertil. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, disse blive tilpasset.  

 
9. Meddelelser  

Der var følgende meddelelser til mødet 
 
LGU møde 
Der er afholdt møde i LGU. Referatet var vedlagt som bilag til udvalgets oriente-
ring 
 
Engelsksprogede uddannelser 
Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) har opgjort AU’s opfyldelse af det af-
talte måltal vedr. begrænsningen af optaget på engelsksprogede uddannelser. AU’s 
måltal for reduktion blev aftalt til 105. 
UFS vurderer, at AU har reduceret tilgangen på de engelsksprogede uddannelser 
tilfredsstillende. Derudover noterer UFS, at AU samtidig har arbejdet målrettet 
med tiltag, der skal forbedre fastholdelsen af og beskæftigelsen for engelskspro-
gede studerende efter endt uddannelse. 

 
10. Eventuelt (BE, 15.10, 5 min) 

Intet til dette punkt 


