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Møde den 4. maj, 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: Lone Urbak (pkt. 2), Maria Juhler Maibom (pkt. 3 og 4), Mia Falk (pkt. 4) og 
Mette W. Schmidt (pkt. 5) 
                   
                
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 

Referat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Dagsordenen blev godkendt.  
 

2. Genberegning af den ledighedsbaserede dimensionering (BE, kl. 13.05, 
30 min) 
Lone Urbak orienterede om, at ministeriet har foretaget en genberegning af den 
ledighedsbaserede dimensionering. I den forbindelse er der sket følgende:  
 
Bachelordimensionering 
• Den ministerielt anviste bachelordimensionering fra 2015 er ikke længere gæl-

dende 
• På basis af kandidatdimensioneringen kan universitetet bede ministeriet om at 

udmønte en ny bachelordimensionering eller selv dimensionere bacheloropta-
get 

 
Kandidatdimensionering 
• Der er udtaget 15 nye kandidatuddannelser til dimensionering på Aarhus Uni-

versitet fordelt på alle fakulteter med undtagelse af Aarhus BSS 
• Dimensioneringsloftet på de allerede dimensionerede kandidatuddannelser er 

genberegnet. Aarhus Universitet får samlet set 34 flere pladser end tidligere 
 
Internationalisering 
• Udenlandske selvbetalere friholdes af den ledighedsbaserede dimensionering. 

Aarhus Universitet får derfor nye muligheder for at rekruttere non-EU stude-
rende til dimensionerede uddannelser 

 
Udvalget drøftede genberegningen og havde hertil en række spørgsmål, der særligt 
vedrørte de praktiske konsekvenser, denne vil få for Aarhus Universitet. Lone Ur-
bak og Kristian Thorn besvarede disse. 
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Følgende blev besluttet 
Udvalget besluttede på baggrund af ovenstående, at 
• Aarhus Universitet kontakter ministeriet med henblik på at etablere en model 

for udmøntningen af dimensioneringen, der er baseret på en tæt dialog og sam-
arbejde mellem Aarhus Universitet og ministeriet. Herunder at der som led i 
udmøntningen etableres teknikermøder mellem Aarhus Universitet og ministe-
riet med deltagelse af relevante medarbejdere fra AU Uddannelse og fakulte-
terne.  

• der ikke indmeldes pladsflyt til ministeriet i nærværende dimensionerings-
runde (2021) 

• ønsket om at etablere en model for udmøntningen af dimensioneringen, der er 
baseret på en tæt dialog og samarbejde mellem Aarhus Universitet og ministe-
riet, skrives ind i det til punktet bilagte udkast til et svarbrev til ministeriet.  
Svarbrevet justeres tillige på baggrund af de yderligere bemærkninger, udvalget 
fremsatte hertil på mødet. Lone Urbak sørger herfor 

 
Næste skridt 
• AU Uddannelse kontakter ministeriet med henblik på etablering af en model 

for udmøntningen af dimensioneringen, der er baseret på en tæt dialog og 
samarbejde mellem Aarhus Universitet og ministeriet 

• AU Uddannelse sørger for, at det justerede svarbrev fremsende til ministeriet 
inden for den aftalte tidsfrist 

• Universitetsledelsen orienteres om Aarhus Universitets tilgang til ledighedsba-
seret dimensionering på mødet heri den 19. maj. AU Uddannelse sørger for, at 
der udarbejdes en sagsfremstilling, og at denne rettidigt tilgår Maria Juhler 
Maibom 

• Prodekanerne varetager den videre interne kommunikation med fagmiljøerne 
på fakulteterne omkring beslutningen 

 
 
3. Forebyggende tiltag i studiestarten (BE, kl. 13.35, 35 min.) (LUKKET 

PUNKT) 
 

4. Midtvejsevaluering EDU-IT (BE, kl. 14.10, 15 min.) 
Berit Eika orienterede om, at EDU-IT satsningen blev sat i gang i 2018 som en del 
af Aarhus Universitets digitaliseringssatsning. På nuværende tidspunkt er Aarhus 
Universitet halvvejs i indsatsperioden. Som en del af satsningen gennemføres der 
en bred opsamling på status og erfaringer hermed.  
 
Uddannelsesudvalget fik den 23. marts 2021 en orientering om den igangværende 
opsamling på EDU-IT satsning, herunder en aktivitets- og tidsplan. Af planen 
fremgik det, at udvalget på dagens møde ville få præsenteret en status på opsam-
lingen, inden udvalget medio juni skal drøfte den samlede rapport.  
 
Mia Falk gav på baggrund heraf en status for EDU-IT opsamlingen, herunder 
• Status ift. proces og tidslinjen  
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• Overblik over data og datakilder i opsamlingen  
• Emner og indhold for opsamlingen 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tog præsentationen til efterretning. Der var enighed om, at indholdet i 
den skitserede opsamling rummer de elementer vedr. EDU-IT satsningen, der skal 
afdækkes og indgå i evalueringen. 
 
Næste skridt 
Det forventes, at rapporten forelægger til drøftelse i udvalget i anden halvdel af 
juni, 2021. Mia Falk koordinerer med Berit Eika, hvornår punktet dagsordenssæt-
tes. 

 
5. Status på trivselsprojekt: Webressource om studerendes mistrivsel - til 

undervisere (LWB, kl. 14.25, 20 min.) 
Lise Wogensen Bach orienterede om, at udvalget har bevilget midler til trivsels-
projektet Webressource om studerendes mistrivsel - til undervisere. Hun gav på 
mødet en kort status herpå. 
• Strukturen på webressourcen er fastlagt, og hovedindholdets formuleringer 

gennemarbejdes aktuelt frem mod lancering. Udvalget fik i den forbindelse 
fremvist en demoversion af webressourcen   

• Projektets arbejdsgruppe har udarbejdet et opsamlende inspirationspapir på 
baggrund af interviews og indsigter fra projektet. Dette materiale bliver gjort 
tilgængelig via webressourcen for alle undervisere på universitetet  

• Webressourcen forventer klar til lancering ultimo august, 2021 
  

Følgende blev besluttet 
Udvalget besluttede, at 
• prodekanerne formidler viden om webressourcen gennem lokale uddannelses-

udvalg, studienævn og lignende, når denne er klar til lancering  
• der udarbejdes en central nyhed i forbindelse med lanceringen, der følges op 

med lokale kommunikationstiltag 
• den videre drift af webressourcen og den organisatoriske placering af denne 

skal beskrives og afklares. AU Educate blev forslået som en mulighed, samt at 
CED skal varetage driften. Sidstnævnte tages op på et møde i udvalget i E21. 
Lise Wogensen Bach sørger for, punktet dagsordenssættes, når materialet her-
til er klar 

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

   
6. Gensidig orientering vedr. Covd-19 

Kristian Thorn orienterede om indholdet af Regeringens seneste udmelding vedr. 
genåbningen. Denne betyder, at det fra den 21. maj bliver muligt med 50 pct. 
fremmøde på de videregående uddannelser. 
 
Specialeforsvar 
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Regeringens udmelding har lokalt på fakulteterne givet anledning til at drøfte, 
hvorvidt der skal gives mulighed for at ændre Aarhus Universitets tidligere ud-
meldte beslutning om, at specialeforsvar afholdes online.  
De studerende på Aarhus Universitet er orienteret om, at størstedelen af eksame-
ner i forårssemesteret 2021 afholdes online. Herunder også specialeforsvar. 

 
Udvalget var i forlængelse heraf enige om at indstille til beslutning i Universitets-
ledelsen, at  
• Aarhus Universitet fastholder den tidligere udmeldte beslutning vedr. specia-

leforsvar til sommereksamen 2021, og at disse derfor afholdes online 
• der lokalt på fakulteterne kan træffes beslutning om, at specialeforsvar, hvis 

helt særlige forhold undtagelsesvist taler for, at de kan planlægges gennemført 
med fysisk fremmøde på campus 
Hvilke specialeforsvar, det i givet fald drejer sig om, afgøres på baggrund af lo-
kale drøftelser i studienævnene og besluttes på fakulteterne 

 
Jeppe Norskov Stokholm sørger for, der udarbejdes en indstilling vedr. ovenstå-
ende, der tilgår Universitetsledelsen. 

 
Åbning af campus, dimission og ph.d. forsvar 
Udvalget besluttede, at der i forlængelse af genåbningsaftalen udarbejdes en ind-
stilling til Universitetsledelsen vedr. nedenstående. AU Uddannelse sørger herfor 
med henblik på behandling den 7. maj i Universitetsledelsen.  
• Åbning af campus 
• Dimission 
• Ph.d. forsvar 
 

7. Kommende møder  
Udvalget gennemgik dagsorden til de kommende møder. Der var enighed om, at 
mødet den 18. maj aflyses. 

 
8. Meddelelser  

8.1 USM bevilling til Circle U 
Udvalget besluttede, at der skal bevilges 3000 Euro til studenterdrevne aktiviteter 
i Circle U fra USM midlerne. Midlerne skal indgå i den seed money pulje, der ud-
møntes i 2021. Circle U. Student Union får ansvaret for udmøntningen af mid-
lerne. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at det anførte beløb bevilges.  

 
8.2 USM bevilling til Specialefestival  
Ungdomsbureauet afvikler den 30. september og 1. oktober, 2021, Specialefestiva-
len. De har i den forbindelse rettet henvendelse til DKUNI mhp. at indgå partner-
skaber med landets universiteter. 
 
Udvalget besluttede, at  
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• Aarhus Universitet skal indgå en partnerskabsaftale med Ungdomsbureauet 
vedr. Specialefestival 2021 

• der bevilges 15.000 kr. eks. moms fra USM midlerne til formålet 
 
Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at det anførte beløb bevilges.  
 
8.3 LGU referat 
Der er afholdt møde i LGU den 12. april. Referatet herfra var vedhæftet til udval-
gets orientering som bilag. 

 
8.4 SubUniversity og Det rullende Universitet 
Anne Teglborg, AU Uddannelse, har fremsendt en status på SubUniversity og Det 
rullende Universitet. Materialet var vedlagt til udvalgets orientering. 

 
9. Eventuelt 

Berit Eika Orienterede om, at hun har modtaget en henvendelse fra Danmarks Ra-
dio, der ønsker at lave et indslag vedr. de midler, som udvalget har bevilget til gen-
start af studielivet.  
Det blev aftalt, at Niels Lehmann sættes i forbindelse med Danmarks Radio med 
henblik at koordinere det videre forløb. Sidstnævnte i samarbejde med Thomas 
Sørensen fra Kommunikation og Presse.  


