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Møde den 12. december, 2019, kl. 13:30 – 15:30  

 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

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

Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU Uddan-

nelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Marianne Kjær og Line Ballegaard Jensen (pkt. 2 og 3) og Anders Hyldig (pkt. 

4 og 5)  

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 13.30, 5 min.)  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Nye uddannelser 2020-I, 2. drøftelsen (BE, kl. 13.35, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at ST har fremsendt en ansøgning om godkendelse af 

Masteruddannelsen i informatikundervisning. Ansøgningen blev drøftet i univer-

sitetsledelsen den d. 10. april 2019 og efterfølgende førstegangsbehandlet i Udval-

get for Uddannelse d. 14. maj 2019. Den er nu i en justeret udgave fremsendt til 

endelig behandling i Udvalget for Uddannelse med henblik på ansøgning om præ-

kvalifikation d. 3. februar 2020. 

 

Finn Borchsenius gennemgik de justeringer, der var foretaget på baggrund af ud-

valgets anbefalinger i forbindelse med første behandlingen. Hertil orienterede han 

om, at Danske Gymnasier har tilkendegivet deres støtte til uddannelsen, mens fag-

konsulenten for informatikfaget under Børne- og undervisningsministeriet har 

godkendt de overordnede rammer for uddannelsesforslaget. Et skriftligt tilsagn fra 

fagkonsulenten afventes. 

 

Den behovsundersøgelse, der er foretaget, bekræfter, at der er et behov for (ef-

ter)uddannelse af eksisterende gymnasielærere, der skal opnå undervisningskom-

petence til det nye gymnasiefag i informatik. Det er på baggrund af behovsunder-

søgelsen vurderet, at der er behov for et fleksibelt uddannelsesforløb, der kan ta-

ges på deltid og tilpasses forskellige profiler. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget var enige om, at fagmiljøet kan igangsætte det afsluttende arbejde med 

henblik på ansøgning om prækvalifikation, og at ansøgningen kan indstilles til en-

delig godkendelse i universitetsledelsen på mødet heri den 15. januar, 2020.  
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Indstillingen skete med følgende forbehold 

 Det skal afklares og beskrives i ansøgningen, hvordan ikke- naturvidenskabe-
lige ansøgere skal opfylde de resterende 20 ECTS af adgangskravene.  

 Ligeledes skal suppleringsmulighederne afklares og beskrives for de undervi-
sere, der både mangler 30 ECTS før adgang til masteruddannelsen og 30 ECTS 
efter fuldførelse af masteruddannelsen 

 Sammenhæng til beslægtede uddannelser skal afdækkes og beskrives i ansøg-
ningen 

 Det skal afklares og beskrives i ansøgningen, hvorledes indholdet i en samar-
bejdsaftale med de øvrige institutioner skal udformes med henblik på at mulig-
gøre udbud af de relevante kurser. 

 Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier skal høres 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat sender på baggrund af drøftelsen i udvalget en 

skriftlig tilbagemelding til Finn Borchsenius mhp. videreformidling til fagmiljøet. 

 

3. Nye uddannelser 2020-II. 1. drøftelse (BE, kl. 13.55, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Health har fremsendt en ansøgning om godkendelse 

af Professionsbacheloruddannelsen i klinisk tandteknik til udvalget med henblik 

på førstegangsbehandling heri og efterfølgende ansøgning om prækvalifikation d. 

15. september 2020. 

 

Charlotte Ringsted gennemgik uddannelsens indhold. Herunder udkastet til kom-

petenceprofilen og sammenhængen til beslægtede uddannelser. Hertil redegjorde 

hun for planen for behovsundersøgelsen. 

 

Charlotte Ringsted orienterede om, at Health pt. udbyder en erhvervsakademiud-

dannelse til klinisk tandtekniker, og at der med ansøgningen er tale om en omlæg-

ning af denne til en professionsbacheloruddannelse. Omlægningen sker dels med 

henblik på at sikre et bredere rekrutteringsgrundlag, og dels for at imødekomme 

fremtidens aftagerbehov. Den vurderes ikke at have nogle konsekvenser for andre 

uddannelser. 

 

Omlægningen er blandt andet initieret af aftagerne, og der vurderes ifølge Char-

lotte Ringsted at være en efterspørgsel på professionsbachelorer i klinisk tanteknik 

blandt såvel praktiserende kliniske tandteknikere som i industrien. Sidstnævnte er 

pt. et relativt uopdyrket arbejdsmarked. 

 

Ansøgningen inkluderede en udfoldet plan for behovsafdækning. Charlotte Ring-

sted orienterede om, at en foreløbig afsøgning viser, at der er opbakning til uddan-

nelsen hos Landsforeningen af kliniske tandteknikere og Tandlægeforeningen  

 

Følgende blev besluttet 
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Udvalget var enige om, at fagmiljøet på baggrund af drøftelserne kan igangsætte 

det videre arbejde med henblik på ansøgning om prækvalifikation. Ansøgningen 

skal på baggrund heraf til endelig behandling i udvalget medio august, 2020, med 

henblik på endelig godkendelse i Universitetsledelsen ultimo august og fremsen-

delse til Styrelsen den 15. september, 2020.  

 

Beslutningen skete med følgende bemærkninger 

 Udvalget vurderede, at uddannelsen passer godt ind i porteføljen af eksiste-
rende uddannelser på Health 

 Udvalget vurderede, at der med uddannelsen er potentiale for at udnytte og 
styrke samspillet mellem de eksisterende fagligheder på fakultetet 

 Udvalget anbefalede, at mulighederne for at inddrage andre fagligheder skal af-
dækkes. Dette eksempelvis i form af de dele af ingeniørfagene på ST, der har 
kompetencer og viden inden for materialelære, arbejde med modeller mv. 
Health tager kontakt til ST mhp. at afdække dette. 

 Udvalget anbefalede, at potentialerne for afsætning af professionsbachelorer i 
klinisk tandteknik inden for både industrien og det eksisterende arbejdsmar-
ked afdækkes og beskrives yderligere. Afdækningen skal ikke kun være kvalita-
tiv, som anført i ansøgningen, den skal også være kvantitativ. Tillige skal det af-
dækkes og beskrives, om der er praktikpladser til de studerende, der optages på 
uddannelsen 

 Udvalget anbefalede, at der skal være et styrket fokus på nytænkning i udvik-
lingen af uddannelsen 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat sender på baggrund af drøftelsen i udvalget en 

skriftlig tilbagemelding til Charlotte Ringsted mhp. videreformidling til fagmiljøet. 

 

Udvalget godkendte den opdaterede udgave af tidsplanen for ansøgningsprocesser 

i 2020 og 2021. 

 

Charlotte Ringsted orienterede om, at Health til mødet også havde fremsendt en 

ansøgning om Master i kardiovaskulær teknologi. Denne havde fakultetet inden 

mødet valgt at trække. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

4. EDU-IT Hub kvartalsstatus for Q4 2019 (BE, kl. 14.25, 25 min.) 

Anders Hyldig orienterede om den forestående LMS-implementering og strategien 

bag denne. Orienteringen havde særligt fokus på governancestrukturen, kommu-

nikationen med fagmiljøerne og de studerende samt migrationen fra Blackboard 

til Brightspace.  

 

Anders Hyldig vurderer, at Brightspace kan understøtte indfrielsen af flere at de 

strategiske målsætninger for EDU-IT satsningen.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget var enige om, at der er opbakning til den skitserede implementerings-

strategi og governancestruktur. 
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UFU var tillige enige om, at der er behov for, at der afsættes ét årsværk på hvert af 

de pædagogiske centre i hele implementeringsperioden. Dette med henblik på at 

koordinere implementeringsopgaven og arbejdet i onboarding- og skabelongrup-

pen. Udvalget undersøger, hvorledes finansieringen heraf kan tilrettelægges. 

Jeppe Norskov Stokholm følger op herpå. 

 

5. Indstilling vedr. EDU-IT puljemidler for 2020 (BE, 14.50, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget den 28. maj, 2019 besluttede, at tildeling af 

EDU-IT puljemidler for 2020 skulle ske på baggrund af en indstilling fra det af ud-

valget nedsatte bedømmelsesudvalg.  

 

Anders Hyldig redegjorde på vegne af bedømmelsesudvalget kort for de projekter, 

der var indstillet til tildeling af midler.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte anderkendelse for bedømmelsesudvalgets arbejde og godkendte 

indstillingen ift. bevilling af midler.  

 

Der var enighed om, at den vedtagne ansøgningsproces for 2020 også anvendes i 

processen for 2021, og at det nuværende bedømmelsesudvalg fortsætter. 

 

Hertil blev det tillige besluttet, at  

 der fra 2020 indføres en minimumsgrænse for projekternes økonomiske stør-
relse på 15.000 kr. 

 den samlede puljestørrelse offentligøres i forbindelse med ansøgningsproces-
sen med henblik på at sikre, at projekterne ikke bliver for overambitiøse i for-
hold til ansøgte beløb. 

 det forventes, at projektansøgeren skal være indstillet på at indgå i tværgående 
erfa-netværk med projekter af samme karakter og genstandsfelt 

 et case-bidrag til AU Educate (hvis muligt) skal være en del af evalueringen og 
vidensdelingen af projektet 

 

Endelig besluttede udvalget, at AU Studypedia skal indgå i UFUs tildeling af USM i 

2020. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at dette sker.  

 

6. Entreprenørskab i undervisningen (BE, 15.10, 20 min.) 

Berit Eiks orienterede om, at to af elementerne i Aarhus Universitets erhvervssats-

ning er iværksætteri og entreprenørskabsundervisning. Udvalget for Uddannelse 

har i den forbindelse af Erhvervsudvalget  

1. fået ansvaret for at udarbejde et oplæg til, hvordan den tværgående entrepre-

nørskabsundervisning kan tilbydes på uddannelserne på Aarhus Universitet, 

2. fået ansvaret for at afdække omfanget af entreprenørskabsundervisningen fa-

kultetsvis.  
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I forlængelse heraf nedsatte udvalget i foråret 2019 en arbejdsgruppe under le-

delse af lektor Claus Thrane, Institut for Virksomhedsledelse. Arbejdsgruppen op-

drag var at udarbejdet et oplæg til, hvordan den tværgående entreprenørskabsun-

dervisning kan tilbydes på uddannelserne på Aarhus Universitet. Hertil har ar-

bejdsgruppen også udarbejdet et forslag til etablering af Forum for Entreprenør-

skabsundervisning (FEU).  

Begge dele var fremsendt til udvalget med henblik på drøftelse og kvalificering 

forud for behandling heraf i Erhvervsudvalget i januar, 2020. 

 

Endelig var der via bidrag fra fakultetssekretariaterne foretaget en afdækning af 

entreprenørskabsundervisningen på den enkelte uddannelser. Denne viste, at ho-

vedparten af de studerende på Aarhus Universitet undervejs i deres uddannelse 

har mulighed for at deltage i undervisning heri. Dette enten via obligatoriske kur-

ser eller via valgfag. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog afdækningen af entreprenørskabsundervisningen på den enkelte ud-

dannelser til efterretning.  

 

Udvalget støttede forslaget om etablering af Forum for Entreprenørskabsundervis-

ning (FEU). Der vurderes at være afdækket en efterspørgsel for netværksdannelse 

i fag- og forskningsmiljøerne, som etableringen af FEU kan imødekomme.  

Udvalget havde en række kvalificerende indholdsmæssige bemærkninger til den 

fremsendte beskrivelse af FEUs organisering. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, 

at denne på baggrund heraf bliver tilrettet, inden den tilsendes Erhvervsudvalget.  

 

Der var i udvalget enighed om, at beslutningen vedr. en eventuelt etablering af 

FEU og finansieringen heraf skal henlægges til Erhvervsudvalget.  

 

Udvalget godkendte det fremsendte forslag til en kursusbeskrivelse. Godkendelsen 

skete med en række bemærkninger. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at denne 

på baggrund heraf bliver tilrettet, inden den tilsendes Erhvervsudvalget. 

 

7. Kommende møder (BE, 15.30) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for de kommende møder. 

 

8. Meddelelser (BE, 15.30) 

Der var følgende meddelelser til dagens møde 

 

Registrering af projektorienterede forløb og erhvervsspecialer – blanketløsning  

Der er bevilget midler fra udvalgets USM budget til AU Uddannelse mhp. videre-

udvikling af blankeløsningen, således denne integreres med cvr-registret (Det 

Centrale Virksomhedsregister) for at sikre en højere datakvalitet og ensartethed i 

de studerendes indberetninger om virksomheder. 
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National Undervisningspris 2020 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har truffet beslutning om, hvem der skal 

modtage den nationale undervisningspris i 2020. Jeppe Norskov Stokholm sørger 

for, at de indstillede kandidater fra AU orienteres om afgørelsen. 

 

Møde i LGU  

Der er afholdt møde i LGU. Referatet var vedlagt til orientering. 

 

9. Eventuelt (BE, 15.30) 

Niels Lehmann orienterede om, at Aarhus Universitet er tildelt midler ifm. mini-

sterens Call for Action.  

 

Finn Borchsenius orienterede om, at planlægningen af foråret konference vedr. 

førsteårsfrafald forløber godt. Det forventes, at der kommer en udmelding vedr. 

tilmelding og arrangementets program først i det nye år. 

 


