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Møde den 5. februar 2019, kl. 14:00 – 15:30 

Lokale: Mødelokalet på Afdeling for Historie  

(Nobelparken, bygn. 1461, lok. 516) 

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) 

 

Gæst: Frederik Langkjær (pkt. 3 og 4) 

 

Afbud: Kristian Thorn og Charlotte Ringsted 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 14.00,5 min.)  

Berit Eika var fraværende under punkt 1 og 2. Niels Lehmann var mødeleder i Be-

rit Eikas fravær under disse punkter. 

 

Dagsordenen til dagens møde blev godkendt  

 

Referatet fra mødet den 22. januar blev godkendt. 

 

2. Pædagogisk hæderspris (BE, 14.05, 10 min.) LUKKET PUNKT 
Niels Lehmann orienterede om, at fakulteterne i november 2018 blev anmodet om 
at indstille én mand og én kvinde til Jubilæumsfondens Pædagogiske Hæderspris, 
der uddeles i forbindelse med Aarhus Universitets årsfest 2019. 
 
På baggrund af de indkomne motiverede forslag fra fakulteterne indstillede udval-
get én kandidat til modtagelse af prisen til Universitetsledelsen. Universitetsledel-
sen foretager på baggrund af indstillingen den endelige udpegning. 
 
Jeppe Norskov Stokholm sørger for, Universitetsledelsen bliver orienteret om ud-
valgets indstilling. 

 

3. Læringsbarometer: Drøftelse af data og erfaringsopsamling (NL, 14.15, 

30 min.) 

Niels Lehmann orienterede om, at ministeriet i efteråret 2018 har gennemført Læ-

ringsbarometeret for første gang. Det har dels til formål at levere input til det nye 

bevillingssystem og dels til formål at bidrage med information til institutionernes 

kvalitetsarbejde. 

 

Aarhus Universitet har deltaget i undersøgelsen med en pligtig stikprøve på ca. 

1500 studerende. Der udover har studerende på i alt 12 bachelor- og kandidatud-

dannelser på Aarhus Universitet også deltaget i Læringsbarometeret.  
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Niels Lehmann orienterede udvalget om udvalgte resultater fra undersøgelsen, 

samt om den kommende proces for erfaringsopsamling ift. anvendelse af data på 

Aarhus Universitet. Fakulteterne vil modtage data på de uddannelser, der har ind-

gået i undersøgelsen, når de foreligger. 

 

I forhold til det videre arbejde med det nye bevillingssystem orienterede Niels 

Lehmann om, at UFM præsenterer resultaterne fra stikprøveundersøgelsen for 

partierne bag bevillingsreformen med henblik på at udvælge spørgsmål, der skal 

indgå i beregningen for en baseline for 2019. Denne præsentation forventes at 

finde sted i det tidlige forår.  

 

Den videre proces 

Niels Lehmann orienterede om, at det videre arbejde med Læringsbarometeret 

jævnfør procesplanen er følgende:  

 

April (forventet) 
 Punktet drøftes igen i Udvalget for Uddannelse, når resultaterne fra stikprøve-

undersøgelsen er præsenterer af ministeriet. AU Uddannelse er ansvarlig for at 
sætte punktet dagsordenen i udvalget. Det forventes at være i april. 

 AU Uddannelse sørger for at inddrag AU Kommunikation og Presse i forhold til 
presseberedskab. 

 

Ultimo maj 2019: 

 Dialogmøde med de fagnære uddannelsesledere efter gennemført årlig status 
 Formålet med mødet er at opsamle erfaringer med brug af data fra Læringsba-

rometeret i årlig status samt i det løbende kvalitetsarbejde i studienævnene. 

 

Ultimo juni 2019 
 Udvalget for Uddannelse modtager status og drøfter de foreløbige erfaringer, 

de udvalgte uddannelser har haft i forbindelse med deltagelse i Læringsbaro-
meteret. Status indeholder desuden en tilbagemelding af mere teknisk karakter 
vedr. de indsamlede data og anvendeligheden heraf. 

 Formålet er at indsamle erfaringer i forbindelse med Læringsbarometeret med 
henblik på at forberede en kommende beslutning om, hvorvidt Aarhus Univer-
sitet ud over den pligtige deltagelse i Læringsbarometer og Uddannelseszoom 
skal udvikle og gennemføre egne studiemiljø- og dimittendundersøgelser. 

  

4. Urkund (BE, 14.45, 20 min.) 

Frederik Langkjær orienterede om, at Udvalget for Uddannelse i 2017 godkendte 

et sæt fælles retningslinjer for anvendelse af Urkund på Aarhus Universitet. Dette 

med henblik på implementering og en efterfølgende informationskampagne. 

 

Efter udvalgets godkendelse af de fælles retningslinjer blev det klarlagt, at der fort-

sat manglede en endelig afklaring af spørgsmålet om håndteringen af fortrolige 

opgaver skrevet i samarbejde med eksterne parter, som ville skulle håndteres 

forud for udrulningen. Opgaven viste sig at være kompleks – både systemmæssigt, 
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juridisk og organisatorisk -  hvorfor den planlagte udrulning af informationskam-

pagnen og de fakultetsvise retningslinjer ikke blev gennemført. I stedet har fokus 

været på at kortlægge og analysere de problemstillinger, som spørgsmålet om for-

trolige eksamensopgaver gav anledning til, og der er på den baggrund udarbejdet 

et samlet løsningsforslag. 

 

Forslaget indebærer dels en række tekniske tilpasninger af henholdsvis WISEflow 

og Urkund, og dels en beslutning om hvor ansvaret for identifikation og markering 

af fortroligt materiale skal placeres.  

 

Endelig har kortlægningen vist et manglende grundlag for at kommunikere enty-

digt til eksterne samarbejdsparter om de processer, krav og omstændigheder, der 

gælder på Aarhus Universitet i forhold til håndtering af eksamensopgaver. På den 

baggrund har TTO udarbejdet et udkast til et sæt retningslinjer. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog den aktuelle status til efterretning og besluttede på den baggrund 

principielt, at det kan tiltræde løsningsforslagene som beskrevet i det bilagte ma-

teriale. Herunder at ansvaret for identifikation og markering af fortroligt materiale 

placeres entydigt hos den studerende. 

 

Det blev aftalt, at AU Uddannelse gennemskriver materialet med henblik på at for-

bedre læsevenligheden. AU Uddannelse ”trykprøver” herefter de fremlagte løs-

ningsforslag hos fagmiljøerne, studerende og eksterne samarbejdspartnere ud-

valgt i samarbejde med Finn Borchsenius og Niels Lehmann. AU Uddannelse sen-

der forslaget til endelig godkendelse i Udvalget for Uddannelse, når materialet på 

baggrund heraf er færdigbearbejdet. 

 

Udvalget besluttede hertil, at der skal udarbejdes en fælles kommunikationsind-

sats, når beslutningen skal implementeres ift. studerende, vejledere og eksterne 

samarbejdspartnere. AU Uddannelse sørger i samarbejde med AU Komm herfor. 

 

Endeligt godkendte udvalget det fremsendte udkast til generelle, juridiske ret-

ningslinjer, der vedrører samarbejde mellem studerende og eksterne parter som 

led i studiet. Det blev aftalt, at AU Uddannelse sørger for, at det gennemskrives in-

den offentliggørelse med henblik på at forbedre læsevenligheden. 

 

5. Pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling for undervisere på alle 

karrieretrin (CR, 15.05, 20 min) 

Anne Behnk orienterede om, at Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i 

forlængelse af UUU og Fleksible uddannelser har nedsat 5 arbejdsgrupper, der på 

hvert sit område skal afdække og uddybe ønsker, behov og gældende praksis ift. 

stillingsstrukturer for videnskabeligt personale ved universiteterne. En af disse er 
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arbejdsgruppen vedr. Ret og pligt til pædagogisk og didaktisk kompetenceudvik-

ling, som Anne sammen med prodekan Charlotte Ringsted er udpeget til som re-

præsentanter for Aarhus Universitet.  

 

Anne Behnk orienterede kort om drøftelserne fra det første møde i arbejdsgrup-

pen, hvor Charlotte Ringsted deltog. 

 

Med udgangspunkt i arbejdsgruppens opdrag og det fremadrettede arbejde heri 

gav UFU input til,  
 Hvorledes anbefalingerne fra UUU og Fleksible uddannelser mest hen-

sigtsmæssigt kan implementeres på universiteterne 

 Hvorledes en ret og pligt til pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling 
kan indføres for/på de enkelte karrieretrin, der fremgår af stillingsstruktu-
ren for videnskabeligt personale ved universiteter 

 Hvilke former for data og analyser der kan indgå i arbejdsgruppens ar-
bejde 

 Inddragelse af egen institutions eksempler og praksis på eventuelle pæda-
gogisk/didaktiske tiltag, der kan indgå i arbejdsgruppens arbejde 

 

Følgende input blev givet 

 Aarhus Universitet forudsætter som udgangspunkt, at alle undervisere har 
en pædagogisk-didaktisk grundkompetence, når de skal varetage en under-
visningsopgave på universitetet. Dette sikres ved, at opslag og bedømmel-
ser indeholder henholdsvis et krav om- og en vurdering af de under-
visningsmæssige kompetencer. Hvis den, der ansættes har et for lavt kom-
petenceniveau, forventes den ansatte inden for en realistisk tidshorisont at 
gennemføre et kursusforløb, der sikrer en basiskompetence til at varetage 
den pågældendes undervisningsopgave.  Afhængigt af stillingskategori ty-
pisk ved deltagelse i INTEL eller adjunktpædagogisk kursus, 

 Uddannelsesudvalget finder som udgangspunkt, at der ikke er behov for at 
indføre en bestemmelse om pligt og ret, og at det i den udstrækning, det al-
ligevel ønskes, bør sikres, at det enkelte universitet skal sikres autonomi 
også på dette område. Endvidere bør det være det enkelte universitet, der 
stiller kravene til, hvorledes kompetenceudviklingen skal udformes – her-
under omfang, regelmæssigheden heraf, og hvorledes pligten hertil skal de-
fineres. 

  

Det blev besluttet, at Anne Behnk og Charlotte Ringsted orienterer Udvalget for 

Uddannelse om drøftelserne i de kommende møde i arbejdsgruppen i form af 

fremsendelse af dagsordener og referater herfra. Materialet hertil sendes til Jeppe 

Norskov Stokholm.  

 

6. Kommende møder (BE, kl. 15.25, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. 

 

De blev besluttet, at møderne de kommende møder i slutningen af februar og 

marts udvides med 30 min. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor. 
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Det blev aftalt, at referaterne godkendes inden møderne. Jeppe Norskov Stokholm 

sørger herfor.   

 

7. Meddelelser 

Der var følgende meddelelser til dagens møde: 

 

The 20th Anniversary of the Bologna Declaration. Bologna 24th - 25th June 

Der er udsendt et call for abstracts i anledning af Bolognaerklæringens 20 års ju-

bilæum.  

 

Arts Uddannelsesdag 2019 

Arts afholder uddannelsesdag under temaet Hvis feedback er svaret, hvad er 

spørgsmålet så? 

Sted: Centralværkstedet 

Tid: 26. februar, kl. 10:15 - 15:30  

Deadline for tilmelding: 18. februar  

 

8.  Eventuelt 

Talentudspillet blev kort drøftet.  

 

Bente Lynge Hannestad orienterede om, at der er lanceret en hjemmeside vedr. 

GDPR og vejledning hertil ift. studerende ifm. opgaveskrivning. Den kan tilgås 

her.  

 

http://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/opgaver/

