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Møde den 4. februar, 2020, kl. 12:30 – 14:30  

 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Lise Wogensen Bach (HE), 

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

nelse) 

 

Afbud: Niels Overgaard Lehmann og Kristian Thorn 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Jonas Andreasen Lysgaard (pkt. 2), Frederik Langkjær og Gitte Stavad Ander-

sen (pkt. 3) samt Anders Hyldig (pkt. 4) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 12.30, 5 min.)  

 

2. Bæredygtighed i uddannelse (BE, kl. 12.35, 30 min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget på mødet den 17. september besluttede at 

bede en arbejdsgruppe om at foretage en kortlægning af kurser, der udbydes på 

Aarhus Universitet i F20, hvori der arbejdes med emner relateret til bæredygtig-

hed. Arbejdsgruppen har været ledet af Jonas Andreasen Lysgaard, lektor på Ud-

dannelsesvidenskab, AU. 

 

Udvalget ønskede med kortlægningen at 

 få et kvalificeret overblik over kurser, hvori der arbejdes emner relateret til 

bæredygtighed 

 få et overblik over antallet af kurser samt fordelingen heraf på hhv. fakultets 

og uddannelsesniveau samt  

 få en præsentation heraf på au.dk. 

 

Kortlægningen er gennemført, og Jonas Andreasen Lysgaard præsenterede resul-

taterne heraf for udvalget, de metodiske overvejelser der knytter sig hertil samt et 

oplæg til næste skridt. Resultatet af kortlægningen er undervejs i arbejdet kvalifi-

ceret via bistand fra fakulteterne.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog præsentationen af kortlægningen til efterretning og udtrykte ros til 

arbejdet. Der var enighed om, at kortlægningen dels imødekommer opdraget og 

dels viser, at der på Aarhus Universitet er et bredt udbud af kurser med emner re-

lateret til bæredygtighed. Dette både på tværs af fakulteterne og sammenlignet 

med øvrige universiteter, der har foretaget tilsvarende kortlægningerne.  
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Udvalget var tillige enige om, at oversigten over kurser, der blev præsenteret, skal 

sendes til en yderligere kvalificering på fakulteterne inden en offentliggørelse. 

Dette med henblik på dels at få kvalificeret, at de enkelte kurser i kortlægningen er 

knyttet korrekt til de enkelte verdensmål, og dels at få afdækket hvorvidt alle rele-

vante kurser indgår i oversigten, og om andre skal udgå.  

 

Det blev aftalt, at Jonas Andreasen Lysgaard fremsender en oversigt over de kort-

lagte kurser til prodekanerne, der søger for at denne bliver kvalificeret med ind-

dragelse af de relevante fagmiljøer. I forbindelse med fremsendelsen angiver Jo-

nas Andreasen Lysgaard en tidsramme for arbejdet med kvalificeringen.   

 

I forhold til præsentationen af kortlægningen på au.dk ønskede udvalget, at det 

primære fokus skal være en synliggørelse og præsentation af den undervisning, 

der udbydes på Aarhus Universitet, hvor der arbejdes med emner relateret til bæ-

redygtighed. Udvalget havde i den forbindelse en række konkrete forslag til æn-

dringer ift. det udkast, der blev præsenteret. Jonas Andreasen Lysager sørger for, 

forslagene bliver implementeret.  

 

Endelig ønskede udvalget, at Jonas Andreasen Lysgaard præsenterer resultatet af 

kortlægningen, når den ønskede kvalificering er gennemført. Jeppe Norskov Stok-

holm aftaler nærmere med Jonas Andresen Lysager herom.  

 

3. De store undersøgelser – AU’s Dimittendundersøgelse (BE, kl. 13.05, 25 

min.) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget i november 2019 besluttede, at Aarhus Uni-

versitets dimittendundersøgelse fremadrettet skal baseres på registerdata fra 

UFM’s datavarehussystem og Uddannelseszooms dimittendundersøgelse med et 

supplement af få tilkøbsspørgsmål. AU Uddannelse fik til opdrag af udvikle et ud-

kast til undersøgelsen. Udvalget gav i den forbindelse udtryk for, at fokus skulle 

være på smal løsning med høj kvalitet. 

 

Frederik Langkjær og Gitte Stavad præsenterede på baggrund heraf et forslag in-

deholdende en formålsbeskrivelse, ramme og temaer for en dimittendundersø-

gelse, et udkast til tilkøbsspørgsmål til 1-2 års dimittender samt et udkast til et 

spørgeskema til 5-6 års dimittender.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget havde et par konkrete ændringsforslag til den foreslåede formålsbeskri-

velse. Frederik Langkjær og Gitte Stavad søger for, den på baggrund heraf bliver 

justeret.  
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Udvalget tilsluttede med nogle få kvalificerende bemærkninger sig til de beskrevne 

rammer og temaer, samt de skitserede omkostninger der knytter sig til gennemfø-

relsen af undersøgelsen.  

 

Det blev aftalt, at Frederik Langkjær og Gitte Stavad på baggrund heraf arbejde vi-

dere med at udvikle undersøgelsen. Dette med henblik på en præsentation og 

drøftelse i udvalget af et udkast til en endelig version. Jeppe Norskov Stokholm af-

taler med Fredrik Langkjær og Gitte Stavad, hvornår punktet skal dagsordensæt-

tes på ny.  

  

4. LMS implementering (BE, kl. 13.30, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitet fra 2021 skifter udbyder af det 

benyttede learning management system. I den forbindelse overgår universitetet 

fra Blackboard til Brightspace. Under det forberedende arbejde, der knytter sig til 

implementeringen af Brigthspace, er der lokaliseret et ekstra behov for ressourcer 

ift. særligt migrationen af indhold fra Blackboard til Brightspace samt den pæda-

gogiske onboarding af VIP’ere og studerende i Brightsspace. 

 

Anders Hyldig præsenterede med udgangspunkt her i et forslag til, hvorledes det 

lokaliserede behov kan imødekommes med udgangspunkt i 3 skitserede modeller.   

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget var positivt indstillet over for de beskrevne rammer, der knytter sig til al-

lokeringen af ekstra ressourcer. De ekstra ressourcer placeres i EDU-IT-HUB’en 

men mhp. primær udmøntning på fakulteterne. Udvalget ønskede i den forbin-

delse, at de fire pædagogiske centre inddrages i det videre arbejde med henblik på 

at få kvalificeret de skitserede modeller, inden der træffes endelig beslutning.  

 

Dette dels for at få identificeret de eventuelle konkrete ressourcebehov, der knyt-

ter sig til implementeringen af Brigthspace på de enkelte centre, så den model, der 

vælges, er en, der understøtter såvel centrene som EDU-IT Hub’en bedst muligt 

ift. at løse den forestående opgave. Hertil også dels for at få afdækket og udfoldet 

projektets pædagogiske sigte yderligere i samarbejde med de pædagogiske centre. 

  

Det blev besluttet, at Anders Hyldig efter en inddragelse af de pædagogiske centre 

fremsender et revideret oplæg mhp. drøftelse og beslutning i udvalget. Jeppe Nor-

skov Stokholm aftaler med Anders Hyldig, hvornår punktet skal dagsordensættes 

på ny. 

 

5. Strategisk rammekontrakt (BE, 13.50, 15 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitets arbejde med at realisere de mål-

sætninger, som er aftalt i den strategiske rammekontrakt med ministeriet, udgør 

omdrejningspunktet for dialogen mellem parterne i kontraktperioden, der løber 

fra 2018-2021.  
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Grundlaget for dialogen er universitetets afrapportering ift. den strategiske ram-

mekontrakt i form af:  

 En statusredegørelse  

 En ajourført handlingsplan 

 

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 udkastet til hhv. statusredegørelsen for 2019 og 

handleplanen for 2020.  

 

Det blev aftalt, at Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm på baggrund af udvalgets 

input reviderer statusredegørelsen og handleplanen med henblik på godkendelse 

af universitetsledelsen og bestyrelsen.  

 

Udvalget får tilsendt statusredegørelsen og handleplanen til orientering, når den 

fremsendes til universitetsledelsen. 

 

6. Kommende møder (BE, 14.05, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenen for de kommende møder, der på baggrund 

heraf blev revideret.  

 

7. Meddelelser (BE, 14.10, 5 min) 

Berit Eika orienterede om, at SDU har anmodet om at besøge Udvalget for Uddan-

nelse den 12. maj. Jeppe Norskov Stokholm udarbejdet et program for besøget, 

som forelægges udvalget, når det er klar.  

Besøget betyder, at det planlagte møde i udvalget samme dag flyttes til en anden 

dag. Jeppe Norskov Stokholm søger herfor. 

 

Berit Eika orienterede om, at mulighederne for at besøge Universitet i Oslo i for-

året er i færd med at blive afdækket. Formålet er at høre om deres erfaringer med 

digitale kompetencer i uddannelse, deres arbejde med Oslo City Studie samt at af-

lægge deres pædagogiske center et besøg. Jeppe Norskov Stokholm orienterer ud-

valget, når der er en dato på plads for besøget.  

 

Finn Borchsenius orienterede om, at det de har indstillet to kandidater til hhv. ko-

ordineringsgruppen og arbejdsgruppen vedr. Naturfagsakademi (NAFA). 

 

8. Eventuelt (BE, 14.15, 5 min) 

Intet til dette punkt 


