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Møde den 20. april 2021, kl. 13.00 – 15.00 
  
Lokale: Virtuelt via Teams 
 
Møde i Uddannelsesudvalget 
 
Medlemmer: Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius 
(Tech), Niels Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS) 
Kristian Thorn (AU Uddannelse) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens Stab) 
 
Gæster: Anne Mette Mørcke (pkt. 2), Jeppe Dørup (pkt. 6) 
                   
              
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

2. CED kvartalsstatus (BE, kl. 13.05, 35 min) 
Anne Mette Mørcke orienterede udvalget om centrets kvartaltsstatus, herunder at 
• CED med ganske få undtagelser organisatorisk set er på plads ift. økonomistyr-

ring, HR, intern ledelses- og koordinationsorganisering samt medarbejdernes 
opgaveportefølje 

• ombygningen af 1911 forløber som planlagt, og CED flytter ind den 8. septem-
ber. Det er Anne Mette Mørckes vurdering, at samlingen af centeret på én ma-
trikel bliver afgørende ift. at sikre succes i opgaveløsningen internt på Aarhus 
Universitet, og muligheden for at CED kan manifestere sig internationalt. 

• CEDs kontaktnet på Aarhus Universitet er under re-vitalisering, og at det ud-
bygges med fokus på at være i dialog med alle fakulteter og alle niveauer af or-
ganisationen 

• de største opgaver, der aktuelt løftes på CED, omfatter BrightSpace implemen-
tering, AU Educate, pædagogisk understøttelse af online undervisning og eksa-
men, de obligatoriske kurser (instruktor, ph.d.-kurser, universitetspædagogi-
kum) samt workshops for institutter efter aftale.  

• der er en stor portefølje af aktiviteter i.f.t. direkte ad hoc sparring af undervi-
sere, kursusledere og hele uddannelser på AU, samt forskellige projekter inden 
for førsteårspædagogik og handlekompetence.  

• forskningsgruppen er i fuld gang med sin del af fusionsprocessen, herunder at 
beskrive CEDs forskningsfelt og hvilke forskere, der bidrager med hvad med 
hvem.  

 
Konklusion  
Udvalget tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med, at centret 
er kommet godt fra land, og at fusionen er forløbet gnidningsfrit.  
 
Hertil blev enkelte elementer af Anne Mette Mørckes status drøftet. Blandt andet 
særligt den ad hoc sparring, som centret yder til fagmiljøerne. Der var enighed i 
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udvalget om, at den har stor værdi, og at centret fortsat skal prioriterer den opgave 
højt. Hertil blev det omtalt, at såvel det opsøgende arbejde som de besøgsrunder 
på fakulteterne, som CED har taget initiativ til, har været i givende.  
 
Næste skridt 
Det blev aftalt, at 
• udvalget og Anne Mette Mørcke forstætter de kvartalsvise drøftelser 

Det er aftalt, at den kommende kvartalsstatus gives på mødet i udvalget den 17. 
august 

• udvalget vi inviterer Anne Mette Mørcke med som gæst på møder, hvor der 
drøftes emner med relevans for CED.  
Konkret blev det foreslået, at hun deltager, når det i udvalget skal drøftes, hvor-
dan der skal samles op på de erfaringer, der er høstet ifm. online undervisnin-
ger under Covid-19 nedlukningen. 

 
3. Studiestart 2021 (BE, kl. 13.40, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at studiestarten til september 2021 er under forbere-
delse på fakulteterne. Hver prodekan gav i den forbindelse en kort status herpå. 
 
Af prodekanernes status fremgik, at der planlægges med henblik på at gennemføre 
studiestarten fysisk. Såfremt situationen i efteråret nødvendiggør en hel eller del-
vis omlægning af aktiviteterne, er alternative løsninger under udarbejdelse på fa-
kulteterne. Den tilgang understøtter Aarhus Universitets prioritering af, at første-
årsstuderende i videst muligt omfang sikres en faglig-social tilknytning til deres 
uddannelser fra start. 
 
Konklusion  
Der var enighed om,  
• at opgaven med at sikre, at studiestarten afholdes inden for de givne rammer, 

der er udløst af Covid-19, varetages lokalt i forbindelse med planlægning 
heraf på fakulteterne. Herunder at de udmeldte krav ift. afstand, hygiejnekrav 
mv. efterleves 

• at fakulteterne understøtter, at foreningslivet på Campus revitaliseres med 
henblik på at styrke studiemiljøet og trivslen.  
Prodekanerne fremhævede i den forbindelse, at arbejdet hermed allerede er 
igangsat gennem blandt andet udlodning af midler til studenterforeninger 
mv. fra den pulje, som udvalget har bevilget mhp. genstart af studielivet.  

 
Næste skridt 
Prodekanerne sørger for, at ovenstående videreformidles til relevante aktører på 
fakulteterne, mens Kristian Thorn orienterer Uddannelsesområdets beredskabs-
gruppe samt relevante aktører i AU Uddannelse. 

 
Berit Eika gjorde afslutningsvist opmærksom på, at studiestart 2021 også er pro-
gramsat som et punkt på det kommende møde i udvalget den 4. maj. Her skal ud-
valget blandt andet drøfte kvalitetssikring af tutor- og mentorrollen. 
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4. Skæringsdato vedr. sommerskole 2021 (KT, kl. 14.00, 10 min.) 

Kristian Thorn orienterede om, at Uddannelsesudvalget d. 24. november 2020 til-
trådte, at alle kurser, der i 2021 kan afvikles som onlineundervisning, skal udby-
des som online kurser ved åbning for ansøgninger den 15. januar 2021. Der er p.t. 
udbudt 72 kurser i online format. Dertil kommer 32 kurser, som i udgangspunktet 
afvikles med fysisk fremmøde på campus.  
 
Aktuelt peger pilen i retning af, at det bliver muligt at afvikle fysisk undervisning 
til sommer. Derfor er det relevant, at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt de 
32 kurser, der er planlagt med fysisk fremmøde, fastholdes som sådan, eller at der 
alternativt fastsætter en dato for, hvornår beslutning herom skal træffes. Dette for 
at give vished for afvikling og undervisningsformat for både studerende fra Aarhus 
Universitet og internationale studerende.  
 
Konklusion 
Udvalget besluttede følgende 
• Der var enighed om, at de 32 kurser, der er planlagt med fysisk fremmøde, 

fastholdes som sådan. 
• Hvis der inden de 32 kursers start mod forventning udmeldes restriktioner, 

der betyder, at det ikke er muligt at afvikle disse fysisk, omlægges eller aflyses 
de. 

 
Næste skridt 
Udvalget besluttede følgende 
• Kommunikation: AUSU-teamet orienterer kursusudbydere af og undervisere 

på de 32 kurser om Uddannelsesudvalgets beslutning og sikrer koordinering af 
implementering heraf. 

• Hvis der mod forventning udmeldes restriktioner, som betyder, at det ikke er 
muligt at afvikle de 32 kurser fysisk, orienterer AUSU-teamet de tilmeldte stu-
derende, der tillige tilbydes omplacering på online kurser med ledige pladser.  

 
5. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, kl. 14.10, 10 min.) 

Prodekanerne orienterede om, at eksamensplanerne for sommer 2021 på hvert fa-
kultet er færdiggjort. Det var enighed om, at de fastholdes med henblik på give de 
studerende vished om, hvilken eksamensform der knytter sig til de enkelte kurser. 
Eventuelle ændringer i genåbningsplanen og mulige konsekvenser heraf for som-
mereksamen 2021 drøftes i Uddannelsesområdets beredskabsgruppe med efterføl-
gende orientering til Uddannelsesudvalget. 
 
Kristian Thorn orienterede om, at  
• han har deltaget i et møde med Aarhus Kommune vedr. den aktuelle situation 

omkring Covid-19 og de senest udmeldte retningslinjer vedr. genåbningen.  
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• Aarhus Kommune orienterede på mødet om, at genåbningsaftalen rummer en 
række uhensigtsmæssigheder, som de arbejder på at få ændret. Det omhandler 
blandt andet de bestemmelser, der vedrører nedlukningen af institutioner på 
sogneniveau.   

• der den 21. april åbner 5 testcentre på Campus, samt at testmulighederne i 
Søauditoriet er forlænget til 30. juni.  

• mulighederne for studentermobilitet på tværs af landegrænser bliver forbedret 
via de ændrede retningslinjer, der følger med genåbningsaftalen. En nærmere 
af konkretisering af betydningen heraf for Aarhus Universitet er under afdæk-
ning 

• Universitetsledelsen på deres møde den 21. april drøfter implementeringsmu-
ligheder af de i genåbningsaftalen udmeldte retningslinjer vedr. hhv. 1- og 2-
meterskrav. En udmelding vedr. dette følger  

 
6. Entreprenørskabsundervisning (BE, kl. 14.20 25 min) 

Jeppe Dørup orienterede om, at det indgår som en ambition i AU Strategi 2025, at 
der skal udvikles nye tværgående undervisningstilbud inden for entreprenørskab.  
 
Fonden for Entreprenørskab har støttet dette arbejde med 400.000 kr., og der er i 
forlængelse heraf i regi af Erhverv og Innovation nedsat en arbejdsgruppe, der 
har udvikle forslag til fire nye tværfaglige entreprenørskabskurser. Sidstnævnte 
var vedlagt som bilagsmateriale til punktet. De tænkes placeres i forårs- eller efter-
årssemesteret og dermed ikke som sommerskolekurser. 
 
Konklusion 
Udvalget takkede for oplægget og de fremsendte forslag til kurser. Hertil takkede 
det også for den vedlagte oversigt over de godt 50 identificerede entreprenør-
skabskurser, der er udbudt på Aarhus Universitet i E20 og F21.  
 
Udvalget anderkender, at der er et behov for at arbejde med de studerende kom-
petencer inden for entreprenørskab og innovation. I den forbindelse var der enig-
hed om, at den nedsatte arbejdsgruppe i det videre arbejde bør fokusere på, at  
• udvikle udbud, som ikke eksisterer i forvejen, og dermed ikke blot spejler kur-

ser, der allerede udbydes på fakulteterne 
• der satses på at udvikle 1-2 udbud med høj kvalitet, der appellerer til alle fa-

kulteter 
• arbejdsgruppen arbejder videre med at finde løsninger på de barrierer, som er 

identificeret på mødet. Det drejer sig særligt om forhold vedr. STÅ, semester- 
vs. sommerskoleudbud, ECTS-vægt og progression.  

 
Næste skridt 
Jeppe Dørup Olsen vil på baggrund af udvalgets drøftelser og input 
• orientere arbejdsgruppen herom  
• anbefale arbejdsgruppen, at der arbejdes videre med at udvikle 1-2 kurser med 

høj kvalitet og en appel, der går på tværs af alle fem fakulteter 
• sammen med arbejdsgruppe arbejder videre på at løse de identificere barrierer 
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• kontakte fakulteternes uddannelsesfora mhp. at få deres input til og kvalifice-
ret indholdet i de udviklede kurser.  
Prodekanerne tilsluttede sig dette og er gerne behjælpelig med at formidle 
kontakten 

 
Faste punkter (BE, 14.45– 15.00, 15 min) 

   
7. Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordenen til de kommende møder. Det blev aftalt, at 
Jeppe Norskov Stokholm fremadrettet på møderne med rådgiverne gør det 
samme.  

 
8. Meddelelser  

8.1 Årsrapport fra det rullende universitet 
Sekretariatet på Det Rullende Universitet har udarbejdet en årsrapport, der var 
fremsendt til Uddannelsesudvalgets orientering. 
Rapporten kan tilgås via dette link: Det rullende Universitets årsrapport 2020 

 
8.2 LGU referat 
Der er afholdt møde i LGU den 16. marts. Referatet herfra var vedlagt som bilag til 
udvalgets orientering. 

 
8.3 Uddannelsesportefølje 
Universitetsledelsen drøftede på deres møde den 7. april den samlede uddannel-
sesportefølje, herunder konsekvenserne af den ledighedsbaserede dimensione-
ring. En kort opsamling på drøftelsen var vedlagt til udvalgets orientering. 

 
9. Eventuelt  

Intet til dette punkt 


