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Møde den 24. november, 2020, kl. 13:00 – 15:00 
 
Lokale: Rektoratets mødelokale 
 
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) 
 
Per Andersen deltog på mødet via Teams 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæster:  Lisbeth Katborg Bjerre (pkt. 2), Anne Mette Mørcke (pkt. 3) og Marie Dall (pkt. 
4) 
 

Referat 

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

2. De studerendes digitale brugerrejse – Præsentation af initiativ på VIA 
(BE, kl. 13.05, 45 min.) 
Lisbeth Katborg Bjerre, der er chef for Kommunikation, studieliv og internationa-
lisering på VIA, var af Uddannelsesudvalget inviteret til at deltage på mødet for at 
fortælle om et initiativ, VIA har igangsat med fokus på de studerendes digitale 
brugerrejse.  
 
Lisbeth Katborg Bjerre gennemgik indledningsvist VIAs organisation og de foran-
dringer heraf, der er gennemført inden for de sidste par år. En væsentlig ambition 
ifm. reorganiseringen var, at bringe ”de studerende i centrum”. Det er både afspej-
let i den måde, VIA som institution er organiseret på, og på den måde de studeren-
des studie tilrettelægges på.  
 
VIAs analoge og digitale kontaktpunkter med de studerende under studiet udgør i 
den forbindelse en et centrale element. Ifølge Lisbeth Katborg Bjerre har det 
blandt andet stor indvirkning på deres motivation, studietrivsel og betydning for 
at kunne planlægge deres studier. VIAs ønsker i den forbindelse at skabe en søm-
løs oplevelse og fjerne ”de små sten i skoen” for derved at etablere de bedste ram-
mer for at de studerende kan lykkes med deres studier. 
 
En væsentlig forventet mål i den forbindelse er, at VIA gennem en optimering af 
de studerendes digitale brugerrejse kan styrke studieintensiteten og højne gen-
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nemførselsgraden. Det opnås dels gennem et ændret fokus på, hvorledes kommu-
nikationen med de studerende tilrettelægges, og dels gennem en styrkelse af de 
services, som de studerende gør brug af i forbindelse med deres planlægning og 
gennemførsel af studierne. 
 
Tilgangen i initiativet er, at de digitale løsninger, der tilbydes på VIA, tænkes på en 
måde, så de studerendes evne til fleksibelt at kunne tilgå information og foretage 
studiehandlinger (skema, aflysninger, valgfag, udveksling) styrkes og lettes. Det 
første skridt er taget og omfatter blandt andet 
 
• Formulering af brugervision for VIAs studerende 
• Kortlægning af de mest centrale brugerrejser  
• Optimering af 4-5 brugerrejser  
• Anbefalinger til kanalstrategi, platformsvalg og governancemodel ift. kommu-

nikation og digitale services 
 
Lisbeth Katborg Bjerre gav løbende eksempler på tiltag, der forventes implemen-
teret som led i initiativet. 
 
Følgende blev drøftet 
Udvalget takkede for et interessant og inspirerende oplæg. Det blev aftalt, at Kri-
stian Thorn og AU Uddannelse fortsætter dialogen med henblik på fortsat erfa-
ringsudveksling. 
 

3. Centre for Educational Development - Kvartalsstatus (BE, kl. 13.50, 30 
min.) 
Anne Mette Mørcke gav udvalget en kvartalsstatus ift. Centre for Educational De-
velopment (CED). 
 
Centret blev etableret 1. oktober 2020 og er i fuld gang med den organisatoriske 
reorganisering. Anne Mette Mørcke præsenterede i den forbindelse udvalget for, 
hvorledes centret tænkes organiseret samt fordelingen af opgaver og personale på 
de tre nye afdelinger, der udgøres af nedenstående 

• Digital Understøttelse 
• Undervisningsudvikling 
• Uddannelsesudvikling 

 
Hertil er der etableret et sekretariat med understøttende funktioner ift. centrets 
ledelse og de tre afdelinger. 
  
Anne Mette Mørcke orienterede om, at der aktuelt er en del praktiske forhold, der 
skal afklares og bo-deles i efterforløbet af etableringen af CED. Dette arbejde er i 
god gænge, og indholdet heri blev kort præsenteret. Derudover er CED ved at op-
bygge et solidt kontaktnet på de forskellige niveauer af Aarhus Universitet. Dette 
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omfatter såvel på uddannelses-, institut- og fakultetsniveau som i forhold til de ad-
ministrative enheder. Anne Mette Mørcke opfordrede i den forbindelse udvalget 
til at komme med input til formelle og uformelle samarbejdsformer med både 
denne kreds og andre essentielle interessenter. 
 
Følgende blev drøftet 
Udvalget takkede for Anne Mette Mørckes kvartalsstatus. I forlængelse heraf blev 
organiseringen af samarbejdet mellem CED og fakulteterne drøftet. Prodekanerne 
kvitterede positivt for de skitserede rammer ift. dette, som Anne Mette Mørcke 
havde præsenteret.  
 
Det blev aftalt, at Anne Mette Mørcke aflægger den kommende kvartalsstatus 23. 
marts, 2021. 
 

4. Undervisningsmodul for tutorer (BE, kl. 14.20, 20 min.) 
Berit Eika orienterede om, at Studenterrådet på Aarhus Universitet har fremsendt 
en ansøgning mhp. tildeling af midler til udarbejdelse af et undervisningsmodul 
for tutorer 
 
Marie Vedel Dall fra Studenterrådet præsenterede forslaget. Det primære formål 
med undervisningsforløbet er at klæde tutorerne på til bedst muligt at kunne vare-
tage rollen som sådan. Det er tænkt, at undervisningsforløbet skal kunne gennem-
føres på ca. 2,5 time. Det præsenterede undervisningsforløbet består af i alt 4 mo-
duler i form af følgende 

• Modul 1 - Førstehjælp 
• Modul 2 – Sexisme 
• Modul 3 – Beredskab 
• Modul 4 – Tillidstutor 

 
Indholdet i de enkelte moduler blev kort gennemgået på mødet.  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget takkede Studenterrådet og Marie Vedel Dall for det præsenterede forslag 
til et undervisningsforløb samt det store og gode for- og analysearbejde, der lavet i 
den forbindelse. Der var enighed om, at der er behov for at se nærmere på de ram-
mer, inden for hvilket rusugen afvikles og finde ud af, hvordan den skal justeres. 
Dette så den bliver en god introduktion til studiet, hvor alle kan deltage og med en 
høj grad af fælles rammevilkår på tværs af universitetet. Der pågår et stort tutorar-
bejde på alle fakulteter, og det er vigtigt, at de relevante problematikker, som Ma-
rie Vedel Dall skitserede, kommer til at indgå i det lokale arbejde med tutorer.  I 
den forbindelse ser Uddannelsesudvalget Studenterrådet som en central og vigtigt 
aktør. 
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Studenterrådets forslag til et undervisningsforløb indeholder således elementer, 
som Uddannelsesudvalget vurderer skal være faste elementer i de aktiviteter, som 
varetages af Aarhus Universitet og fakulteterne i forbindelse med studiestarten. 
Der er dog behov for en afdækning af, hvordan den opgave konkret løftes. Der kan 
derfor ikke bevilges midler til Studenterrådets forslag i den præsenterede form.   
 
Udvalget vil tage initiativ til, at dialogen med Studenterrådet omkring udviklingen 
af studiestarten fortsætter på fakulteterne. Studenterrådet vil i den forbindelse 
modtage invitationer til opfølgende møder.  
 

5. KOT-Optag – positionspapir (BE, kl. 14.40, 5 min.) 
Berit Eika orienterede om, at Universitetsledelsen den 20. oktober, 2020, havde 
en initialdrøftelse vedrørende karakterkrav til universitetets bacheloruddannelser. 
Denne blev fulgt op af en drøftelsen i Uddannelsesudvalget den 10. november. 
Sidstnævnte genoptages på mødet i udvalget den 11. december.  
 
Som led i drøftelserne i udvalget den 11. november er Aarhus Universitets positi-
onspapir vedr. KOT-optag blevet opdateret og forelagt Uddannelsesudvalget via en 
skriftlig høring. På baggrund af de input, der er indkommet i forbindelse med 
sidstnævnte, er positionspapiret gennemskrevet. Det blev på mødet forelagt udval-
get mhp. endelige godkendelse.  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget godkendte positionspapiret vedr. KOT-optag. 

 
6. Status på handleplan for 2020 og Handleplan for 2021 (BE, kl. 14.45, 5 

min.) 
Uddannelsesudvalget udarbejdet hvert år en Uddannelsesberetning. Det sker med 
afsæt i fakulteternes uddannelsesrapporter og efter drøftelser i udvalget med ind-
dragelse af uddannelseschefer, -rådgivere og -kvalitetsmedarbejdere. Beretningen 
godkendes af hhv. universitetsledelsen og bestyrelsen. 
 
Et central element i Uddannelsesberetningen er status på handleplanen for det 
forgangne år og handleplanen for det kommende år. 
 
Der er udarbejdet et udkast til Status på handleplan for 2020 og Handleplan for 
2021, som blev forelagt udvalget til orientering. Aktiviteterne heri er tæt knyttet til 
de indsatser, som udvalget skal arbejde med i det kommende år som led i AU 
Strategi 2025. Af samme årsag var den handleplan, der knytter sig til sidstnævnte, 
vedlagt som bilag 3.  
 
Følgende blev besluttet 
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Det blev aftalt, at eventuelle kvalificerende bemærkninger til Status på handleplan 
for 2020 og Handleplan for 2021 kan fremsendes pr. mail til Jeppe Norskov Stok-
holm efter mødet. 
 
Udvalget præsenteres på baggrunde heraf for den reviderede Status på handle-
plan for 2020 og Handleplan for 2021 igen ifm. godkendelse af Uddannelsesbe-
retningen for 2020 på mødet den 5. januar. 
 
Faste punkter 
 

7. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 14.50, 5 min) 
Intet til dette punkt 

   
8. Kommende møder (BE, 14.55,  5 min) 

Dagsordenen til de kommende møder blev gennemgået. Udvalget blev i den for-
bindelse gjort opmærksom på, at det kommende møde den 11. december er udvi-
det med 1½ time.  

 
9. Meddelelser  

Der var følgende meddelelse til dagens møde 
 
Bevilling til Studenterrådet til afvikling af AU RUN 2020 
Berit Eika orienterede om, at Studenterrådet har ansøgt om midler til afholdelse af 
AU RUN 2020. Det er et nyt tiltag med et socialt sigte tilrettelagt i en form, der 
kan afvikles trods Covid-19, hvor traditionelle sociale arrangementer ikke er mu-
ligt. Socialiseringen foregår over SoMe, hvor de studerende opfordres til at dele 
billeder/selvfies fra deres løbetur. Løbet afholdes i december 2020. 
 
Der er bevilget 11.000 kr. fra udvalgets USM midler til afviklingen af AU RUN 
2020. 
 

10. Eventuelt  
Intet til dette punkt 
 

11. Ekstra punkt: Omlægning af kurser på AU Summer University 2021 
(KT, 10 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at Covid-19 med overvejende sandsynlighed får 
indflydelse på mulighederne for at afvikle fysisk campusundervisning på AU Sum-
mer University (herefter AUSU) i 2021. Usikkerheden qua COVID-19 spores lige-
ledes hos AU’s internationale partneruniversiteter, hvorfor mulighederne for on-
line kurser efterspørges allerede på nuværende tidspunkt. Interessen for online 
kurser indikerer, at der er størst tro på mulighederne for virtuel mobilitet i 2021 
frem for fysisk mobilitet. 
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Der er p.t. indmeldt 110 kurser i AUSU-regi til afvikling i 2021. Arts har ved kur-
susindmelding afdækket, hvilke kurser, der vil kunne udbydes online, og Health 
har afdækket muligheden for online afvikling på nyindmeldte kurser. Status er 
ifølge Kristian Thorn, at alle kurser p.t. som udgangspunkt er påtænkt udbudt fy-
sisk på campus eller off-campus. 
 
Kristian Thorn anbefalede på den baggrund, at der allerede nu træffes beslutning 
om udbudsformen på AUSU 2021. Dette af hensyn til kommunikation af udbuds-
form i forbindelse med annoncering af kurser og dialogen med internationale 
partnere. Det betyder, at alle kurser som udgangspunkt udbydes online i somme-
ren 2021. Kristian Thorn foreslog samtidig, at det sikres, at kurser, der af forskelli-
geårssager ikke kan omlægges, forsat kan afvikles fysisk i lighed med anden un-
dervisning på Aarhus Universitet (afstandskrav, afspritning mm). Det kunne ek-
sempelvis være kurser, der kræver adgang til fysisk infrastruktur på campus eller 
særlige fysiske lokaliteter i Danmark. 
 
En væsentlig årsag til anbefalingen var, at online kurser kører uanset udviklingen i 
Covid-19-situationen. En omlægning sikrer i den forbindelse mulighed for størst 
mulig ECTS-afvikling/ STÅ-indtjening over sommeren 2021. En afklaring af un-
dervisningsformat nu vil desuden: 

• skabe gennemsigtighed og vished for studerende, der allerede ved kursus-
valg vil have viden om undervisningsformat - ansøgning for AUSU-kurser 
åbner den 15. januar 2021. 

• skabe klarhed for undervisere om undervisningsformat, hvilket er rele-
vant ift. planlægning af undervisning, fastsættelse af maks. antal stude-
rende på hold, eksamensform, mv. 

• sikre fastholdelse af høj internationaliseringsgrad på kurser - internatio-
nale universitetspartnere efterspørger aktivt online kursusudbud til deres 
studerende. 

• tidlig afklaring for internationale gæsteundervisere. 
• understøtte driftsikre administrative processer ift. optagelse af stude-

rende, afvikling af kurser og eksamen, mv. 
• sikre klar og tydelig kommunikation til alle interessenter fra start til slut i 

hele processen. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tiltrådte anbefalingen. Kristian Thorn og Rikke Nielsen, International 
Center, informerer fakulteternes faglige koordinatorer for AUSU og Koordine-
rende Udvalg for AUSU om beslutningen og sikrer koordinering af implemente-
ring heraf. 


