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Møde den 22. januar 2019, kl. 13:00 – 15:30 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (HE), 

Niels Overgaard Lehmann (AR) og Per Andersen (BSS) 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

Øvrige: Kristian Thorn (AU Uddannelse), Bente Lynge Hannestad (AU Uddannelse) og 

Kirsten Brusgård (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Liza Strandgaard, Arne Kjær, Rikke Frøhlich (p.v.a. Jens Bennedsen), Torben 

K. Jensen (alle pkt. 2) 

 

Referat 

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

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt. 

 

Referatet fra mødet den 7. januar blev godkendt. 

 

2. De pædagogiske centre (BE, 13.05, 55 min.) 

De fire centerledere orienterede om, hvad der rører sig inden for det universitets-

didaktiske felt på de pædagogiske centre. Dels med fokus på aktiviteter, der kan 

styrke synergien mellem udvalget og centrene, og dels med fokus på aktiviteter, 

der kan inspirere til samarbejde på tværs af disse. 

 

De væsentligste initiativer på de fire centre og deres bud på mulige samarbejdspo-

tentialer centrene i mellem er gengivet nedenfor. Centerlederne havde i forbin-

delse med mødet udfoldet nedenstående yderligere i en skriftlige redegørelse, der 

var tilsendt udvalget.  

 

CuDIM – væsentligste på aktiviteter 
 EDU-IT projekter 
 Take Away Teaching (TAT) 

 AU Educate 
 Systemunderstøttelse af studieordninger 
 Projekt med Arts Karriere vedr. handlingskompetence 

 Indretning af AU’s og Arts’ eksperimentelle undervisningsrum 

 
 Satsningsområder: Feedback og peer-feedback, digital understøttelse af kom-

munikation mellem studerende/underviser og studerende/studerende, Videre-
udvikling af online undervisningsformater (MOOC’s mv.), studie- og uddannel-
seskompetence (TAT), handlekompetence ift. de studerendes faglighed, AU 
Educate, understøttelse af arbejde med studieordninger  
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STLL – væsentligste på aktiviteter 
 EDU-IT 
 Bedre fastholdelse 
 Media Lab 
 Bedømmelsesformer og feedback 
 Vejledning 
 Laboratorieundervisning 

 Forelæsning 
 Læringsrum 
 Undervisningsudvikling 

 

 Satsningsområder: Konference for ST undervisere (teaching@ST), formidling 
af råd og inspiration via hjemmeside, bidrag til AUEducate i samarbejde med 
CuDIM og CESU. 

 

CESU – væsentligste aktiviteter 
 EDU-IT 
 Curriculumudvikling 
 Undervisningsudvikling 

 Kompetenceudvikling 
 Kvalitetsprocesser 

 
 Satsningsområder: CESU og STLL har fokus på adaptive læringsressourcer, 

formativ feed back, understøttelse af redesign, intern kompetenceudvikling. 
Hertil potentialer ift. bredere samarbejder omkring curriculum udvikling, AU 
Educate og didaktiske behov ift. EDU IT  

 

CUL– væsentligste aktiviteter 
 Undervisning 
 Udvikling 

 Systemdrift 
 Forskning: Praksisnær forskning publiceret international 
 Særlig universitetspædagogisk faglighed 
 Frafaldsinitiativer 

 

 Satsningsområder: EDU IT, datadreven undervisningsudvikling, dashboard, 
samarbejde med BI om data-lake, learning analytics, frafaldsanalyser 

 

Følgende blev som opsamling på punktet drøftet 

På baggrund af oplæggene fra de fire centerledere blev følgende drøftet: 
 Hvorledes kan krydsbefrugtningen centrene imellem optimeres 
 Kan samarbejdet centrene imellem styrkes via gennemførsel af en mapping af 

overlappende tematikker, der arbejdes med på centrene  
 Hvorledes kan viden om, hvad studieadministrative rammer har af betyding 

for eks. udprøvningsformer etc., deles 
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Hertil blev status, opfølgning og videndeling ift. igangsatte og fremadrettede fra-
faldsinitiativer drøftet. 

3. Karriere (BE, 14.00, 35 min.) 

Udvalget drøftede karriereaktiviteter og –organisering med afsæt i en skriftlig ori-

entering fra funktionschef Jette Hammer vedr. A) karriereaktiviteterne, B) samar-

bejde med Jobcenter Aarhus og C) mulighederne for at fastholde internationale 

studerende. 

 
A. Karriereaktiviteter på Aarhus Universitet er primært organiseret på fakulte-

terne og i nogle tilfælde på det enkelte institut. Hertil er der en mindre enhed, 
som varetager de fællesaktiviteter, der er på tværs af fakulteterne. Denne en-
hed er organisatorisk ophængt i Aarhus BSS Eksterne Relationer. I det bilagte 
materiale var det redegjort for status på aktiviteterne og de afholdte karriere-
messer.  
 

B. Som et led i besparelser i Aarhus Kommune har byrådet besluttet, at de med en 
investering i Jobcenteret vil nedbringe ledigheden blandt akademikere med det 
formål at reducere udgifterne hertil. Aarhus Universitet har indgået et samar-
bejde med kommunen med henblik på at nedbringe søgeledigheden blandt de 
nyuddannede. Det indebærer blandt andet, at der udbydes et prædimittendfor-
løb, som Aarhus Kommune gennemfører målrettet kandidatstuderende på sid-
ste år af deres uddannelse, hvor de deltager i et forløb med online karrierespar-
ring. 450 kandidatstuderende fra alle fakulteter deltog i 2018. Udvalget vil 
blive orienteret om effekterne af tilbuddet, når resultaterne heraf foreligger.  
 

C. Dimensioneringen af de engelsksprogede uddannelser har aktualiseret beho-
vet for at arbejde med at fastholde internationale studerende på det danske ar-
bejdsmarked efter endt uddannelse.  

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tog orienteringen vedr. karriereaktiviteter til efterretning. Der var en-
kelte kvalificerende bemærkninger, der skrives ind i materialet, hvorefter det sen-
des til Erhvervsudvalget mhp. behandling heri.  

 
Udvalget tog orienteringen vedr. samarbejdet med Jobcenter Aarhus og Aarhus 
Universitet til efterretning. Hertil ønskede de en oversigt over effekterne af samar-
bejdet, når det foreligger. 

 
Udvalget drøftede behovet og mulighederne for at iværksætte initiativer, der skal 
bidrage til fastholdelsen af internationale studerende på det danske arbejdsmar-
ked efter endt uddannelse. Der var enighed om, at snitfladerne mellem de initiati-
ver, der iværksættes på hhv. fakultets- og AU-niveau, skal klarlægges. Hertil var 
der også enighed om, at initiativerne, i det omfang det er muligt, skal koordineres 
med det arbejde, der pt. pågår i regi af Danske Universiteter og Dansk Industri.  
 

4. Fastsættelse af måltal (BE, 14.35, 10 min.) 
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Udvalget drøftede på baggrund af baseline måltallene for antal specialer udarbej-

det i samarbejde med erhvervslivet og den offentlige sektor samt antal studerende 

i projektorienterede forløb.  

 

Følgende blev besluttet 

Det blev aftalt, at måltallene for 2019-2021 skal meldes ind senest den 25. januar 

til Kirsten Brusgård. 

 

5. Statusredegørelse ifm. opfølgning på den strategiske rammekontrakt 

for 2018 og handleplan for 2019 (BE, kl. 14.45, 10 min) 

Aarhus Universitets arbejde med at realisere de forandringer, som er aftalt i den 

strategiske rammekontrakt med ministeriet, udgør omdrejningspunktet for dialo-

gen mellem parterne i kontraktperioden, der løber fra 2018-2021.  

 

Grundlaget for dialogen er institutionernes afrapportering for de strategiske ram-

mekontrakter i form af:  

 En statusredegørelse  

 En ajourført handlingsplan 

 Årsrapporten  

 

Formålet med statusredegørelsen og den ajourførte handlingsplan er at dokumen-

tere Aarhus Universitets arbejde med at opfylde målene. Heri skal Aarhus Univer-

sitet vurderer, om der er fremskridt i realiseringen af de aftalte strategiske mål.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede og kvalificerede et udkast til hhv. en statusredegørelse for 2018 

og en handleplan for 2019. På baggrund heraf revideres statusredegørelsen og 

handleplanen med henblik på godkendelse af universitetsledelsen og bestyrelsen. 

Det blev aftalt, at udvalget får tilsendt statusredegørelsen og handleplanen, når de 

er godkendt af bestyrelsen. 

 

6. Kommende møder (BE, kl. 14.55, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for kommende møder, der på baggrund heraf 

blev revideret.  

 

7. Meddelelser 

Der var følgende meddelelser til mødet 

 
A. LGU 

Referat fra mødet i LGU den 7. januar var rundsendt til udvalgets orientering. 

 
B. Kvote 2 

AU Uddannelse havde som aftalt på mødet i udvalget den 14. december 2018 ud-

arbejdet et notat, der beskriver rammerne for den nye kvote 2 model på Aarhus 
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Universitet. Notatet var vedlagt som bilag til dagens mødet. Det blev aftalt, at pro-

dekanerne videreformidler notatet til relevante parter internt på fakulteterne. 

AU Uddannelse står for formidlingen til ansøgerne (i forbindelse med varslingen 

på Aarhus Universitets hjemmeside) samt til Studievalg og e-vejledningen. Som 

aftalt på mødet i udvalget den 14. december, 2018, vil varslingen på hjemmesiden 

dels ske under de enkelte uddannelser, og dels i form af en samlet beskrivelse af 

kvote 2 på Aarhus Universitet. 

 

8. Eventuelt 

Kristian Thorn orienterede om, at han den 23. januar deltager i det første møde i 

Referencegruppen for Optag, som Styrelsen har nedsat. Han vil orienterer udval-

get løbende om arbejdet i gruppen. 

 

Charlotte Ringsted orienterede om, at hun deltager i Arbejdsgruppe vedr. pæda-

gogisk/didaktisk opkvalificering af ansatte i alle stillingskategorier. Charlotte 

Ringsted vil på det kommende møde i udvalget orientere nærmere om arbejdet 

heri. 


