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Møde den 31. marts, 2020, kl. 13:00 – 14:00 
 
Lokale: Virtuelt – Skype 
 
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) 
 
Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæster: Kirsten Brusgaard (pkt. 2) 
 
 

Referat 

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

2. Monitorering af EDU-IT i relation til den strategiske rammekontrakt 
(BE, kl. 13.05, 25 min.)  
Berit Eika orienterede om, at Kirsten Brusgaard deltog under punktet med henblik 
på 

• at gennemgå resultaterne af monitoreringen af antal og oplevet effekt af 
re-design af undervisningsforløb i 2019 

• at fremlægge et årshjul for den fortsatte monitorering baseret på erfarin-
gerne fra 2019. 

 
Monitorering af input 
Kirsten Brusgaard orienterede om, at udvalget tidligere har besluttet, at monitore-
ring af input sker via registrering i Blackboard. Monitoreringen integreres i ud-
dannelseskvalitetsprocesserne for at sikre fortløbende fokus på fremdrift.  
 
Det sker på følgende vis: 
• Data: På baggrund af data indtastet i Blackboard genereres data på uddannel-

ses-, fakultets- og universitetsniveau, der kan indgå i uddannelseskvalitetspro-
cesserne 

• Dialog: På status- og evalueringsmøder drøftes proces og indhold i re-design 
og de forventede effekter – der så kan følges op på de(t) efterfølgende år 

• Opfølgning: I uddannelsesrapporter og –beretning integreres et afsnit om re-
design af undervisningsforløb 

 
Kirsten Brusgaard orienterede om resultaterne fra monitoreringen af input for de 
studerende, som udvalget tog til efterretning. Oversigten herover fremsendes til 
fakulteterne og prodekanerne umiddelbart efter mødet.  



 
 

  
  

Side 2/5 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

 
Udvalget var generelt tilfredse med resultaterne. Herunder både det samlede om-
fang af kurser, der har gennemgået re-design, og antallet af studerende der har 
deltaget herpå.  
 
Udvalget havde et par bemærkninger til monitoreringens datakvalitet. Herunder 
om det er sikret, at alle kurser, der har gennemgået re-design, er omfattet af moni-
toreringen, og om det samlede antal studerende, der er opgjort, dermed er retvi-
sende. Det vurderes, at antallet for begge dele reelt er en anelse højere.  
Det blev aftalt, at der i forbindelse med den kommende monitorering skal være et 
særligt fokus på at optimere datakvaliteten. 
 
Monitorering af output 
Kirsten Brusgaard orienterede om, at det tidligere i udvalget er besluttet, at måling 
af output sker i en tretrinsraket: 
1. De studerendes oplevede effekt monitoreres samme semester, som re-design 

er gennemført. Dette sker via undervisningsevaluering med det eksisterende 
obligatoriske spørgsmål om læringsudbytte, det fælles obligatoriske spørgsmål 
om anvendelse af digitale aktiviteter og på sigt et spørgsmålsbatteri, der vali-
deres i indeværende semester 

2. Undervisernes oplevede effekt monitoreres med anvendelse af det vedtagne 
spørgsmålsbatteri 

3. Det institutionelle perspektiv monitoreres via afrapporteringen i uddannelses-
rapporter og uddannelsesberetning, der danner grundlag for udarbejdelse af 
afrapportering til årsrapport 

 
Kirsten Brusgaard gennemgik de første resultater af monitorering af studerendes 
og undervisernes oplevede effekt til orientering for udvalget.  
 
For de studerende gælder, at  
• Vurderingen af læringsudbytte på kurser, der har gennemløbet re-design, er 

på niveau med overordnede gennemsnit på fakulteterne.  
På tværs af fakulteterne ligger det gennemsnitlig på 3,7-3,9, målt på en skala 
fra 1-5. Det vurderes at være tilfredsstillende. Dels da det er på niveau med 
gennemsnittet af de studerendes vurdering af læringsudbyttet på tværs af alle 
afviklede kurser, og dels da sidstnævnte også ligger på et højt niveau  

• Der er stor spredning i svar på det fælles spørgsmål, der er obligatorisk fra og 
med dette semester, vedrørende anvendelse af digitale aktiviteter.  
Det blev aftalt, at fakulteterne følger op herpå. Herunder om spredningen 
skyldes forskellig opgørelsesmetoder. 

 
Hovedessensen af undervisernes evaluering af det oplevede effekt er, at  
• Underviserne angiver, at de digitale aktiviteter har givet inspirerende under-

visning, og de vil fortsætte med det i den videre kursusudvikling 
• Der er færre hverken-eller i in-class-vurdering end i out-of-class-vurdering 
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Kirsten Brusgaard oplyste hertil, at valideringen af de supplerende spørgsmål til 
de studerendes oplevede effekt foretages af de universitetspædagogiske centre. 
Færdiggørelsen af valideringen er udfordret af den nuværende situation vedr. Co-
rona, men der arbejdes frem mod forslag til eventuelle justeringer af spørgsmål, 
som kan præsenteres for udvalget omkring 1. maj. Udvalget tog dette til efterret-
ning. 
 
Der var i udvalget enighed om, at det fremadrettet er særligt vigtigt fortsat at un-
derstøtte underviserne arbejde med re-design af kurser. Herunder de didaktiske 
refleksioner der er knyttet til formål og udbytte herved.  Det blev aftalt, at det fo-
kus tages op som en strategisk indsat i 2021. 
 
Plan for validering og på godkendelse af årshjul 
Kirsten Brusgaard fremlagde til udvalgets orientering en plan for validering af 
spørgsmålsbatteriet til de studerende. Planen var forud for mødet valideret af 
Edu-it koordinationsforum, og den blev med udgangspunk heri godkendt af udval-
get. 
 
Kirsten Brusgaard orienterede hertil om, at der på baggrund af erfaringerne fra 
den første monitorering er udarbejdet et forslag til et årshjul. Årshjulet blev gen-
nemgået og godkendt af udvalget.  
 

3. Status på Corona (BE, 13.30, 20 min) 
Berit Eika redegjorde kort for de seneste drøftelse i universitetsledelsen vedr. Co-
rona. Prodekanerne redegjorde efterfølgende for status på fakulteterne med fokus 
på afvikling og omlægning af undervisning samt de aktuelle overvejelser vedr. af-
vikling af eksamen i sommer 2020.  
 
Kristian Thorn orienterede om arbejdet i Beredskabsgruppen, der aktuelt mødes 3 
gange om ugen. Da længden af nedlukningen fortsat er uvis, arbejdes der pt. i Be-
redskabsgruppen på en række scenariebeskrivelsen, som Kristian Thorn rede-
gjorde for.  
 
Berit Eika orienterede om, at universitetsledelsen til deres kommende møde fre-
dag den 3. april har efterspurgt en status vedr. eksamensafviklingen i sommeren 
2020 samt en beskrivelse af de scenarier, der aktuelt er afdækket. 
 
Det blev aftalt, at Kristian Thorn i samarbejde med Beredskabsgruppen udarbej-
der dette. 
 
Der var i udvalget enighed om, at det dels er nødvendig med en høj grad af koordi-
nering på tværs af fakulteterne i forhold til beslutningerne vedr. planlægningen af 
den kommende eksamensperiode og dels væsentligheden af en rettidig og relevant 
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kommunikation til de studerende. Der vil på baggrund heraf være et særligt fokus 
herpå. 
 

4. Eventuelle aktuelle specifikke problemstillinger til fælles drøftelse (BE, 
kl. 13.50, 5 min.) 
 
Årlig status 
Udvalget drøftede den kommende afvikling af årlig status på fakulteterne. Der var 
enighed om, at nedlukningen af universitetet grundet Corona, og det heraf relate-
rede arbejdspres det afstedkommer i både fagmiljøerne og studieadministratio-
nen, kan medføre, at den oprindeligt planlagte ramme for afvikling af årlig status 
må gentænkes. 
 
Det blev besluttet, at Frederik Langkjær udarbejder et notat til beslutning af om-
lægning af forårssemesterets statussamtaler til en light version. Det blev aftalt, at 
prodekanerne kan sende en kort beskrivelse af deres overvejelser om afviklingen 
til Frederik Langkjær med henblik på, at disse kan indgå i notatet. Notatet fore-
lægges udvalget til endelig beslutning på det kommende møde i udvalget den 14. 
april. 
 
Censorinstitutionen 
Kristian Thorn orienterede om, at Uddannelsesgruppen i Danske Universiteter har 
drøftet den kommende afvikling af eksamen i sommer 2020 og herunder den alle-
rede planlagte påsætning af censorer. Der knytter sig en række uafklarede udfor-
dringer hertil, som der arbejdes på at løse. Herunder eksempelvis 
censorer, som ikke kan deltage til planlagte eksamener ved fysisk fremmøde grun-
det fare for smitte, censorer der via deres hovedbeskæftigelse har fået en ekstraor-
dinær stor arbejdsbelastning, der betyder, at de må vælge censoropgaver fra, etc. 
 
Kristian Thorn orienterer udvalget, når der er nyt herom. 
 
Kvote 2 
Kristian Thorn orienterede om, at de planlagte UniTest, som ansøgere på Nat-
Tech og Medicin på Health skulle deltage i i forbindelse med ansøgning om optag 
via kvote 2 , ikke kan afvikles grundet Corona og den deraf afledte nedlukning af 
Aarhus Universitet.  
Der arbejdes på at afklare, hvad det kommer til at betyde for de ansøgere, der bli-
ver berørt heraf. 
 
Kristian Thorn orienterer udvalget, når der er nyt herom. 
 

5. Kommende møder (BE, 13.55, 5 min) 
Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm udarbejder en dagsorden til det kommende 
møde i udvalget den 14. april.  
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I den forbindelse blev det aftalt, at nogle af de punkter, som udvalget grundet Co-
rona ikke har nået at behandle på de seneste møder, kan afvikles skriftligt.  
 

6. Punkter til orientering 
Der var nedenstående punkter til orientering på dagens møde. 
 
1. Kriterier for optagelse på adjunktkurset 
De pædagogiske centre har udarbejdet et notat, der indeholder en præcisering af 
fortolkningen af målgruppen for adjunktkurset, som var bilagt til udvalgets orien-
tering. 
 
2. Status for 2. halvår 2019 på uddannelsesområdet i Power BI 
AU Uddannelses har udsendt en status for andet halvår 2019. Den indeholder en 
række nøgletal og andre tal af særlig interesse vedrørende AU's uddannelser. Den 
halvårlige status er udarbejdet i ledelsesinformationssystemet Power BI og kan 
dels tilgås herigennem og dels via en pdf-udgave, der var bilagt punktet.  
 
3. Handlingsplaner for 2020 i forlængelse af samarbejdsaftaler mellem AU og de 
regionale arbejdsmarkedsråd (RAR Øst og RAR Vest) 
AU er repræsenteret i koordinationsforum for hhv. RAR Vest og RAR Øst ved Kir-
sten Largren, AU Uddannelse. RAR Vest og RAR Øst har udarbejdet handlingspla-
ner for aktiviteter i 2020, der begge var vedlagt som bilag til udvalgets orientering.  
 
4. Møde i LGU 
Der er afholdt møde i LGU den 17. februar. Et referat fra mødet var vedlagt som 
bilag til udvalgets orientering.  

 
7. Eventuelt   

Intet til dette punkt 
 


