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Møde den 14. april, 2020, kl. 13:00 – 15:30 
 
Lokale: Virtuelt via ZOOM. 
 
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: Marianne Kjær (pkt. 2) 
 
 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 13.00, 5 min.)  
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt vedr. indstilling om 
anvendelse af Zoom til understøttelse af mundtlige eksamener. Det ekstra punkt 
blev drøftet som et underpunkt til det eksisterende punkt 3 vedr. status på Corona. 
 

2. Ny uddannelse 2020 II – 1. drøftelse af Arts ansøgning (BE, kl. 13.05, 20 
min.) 
Niels Lehmann orienterede om, at Aarhus Universitet i efteråret 2019 søgte om at 
sammenlægge 3 masteruddannelser til én på DPU, Arts. Dette i form af Masterud-
dannelse i tværprofessionelt velfærdsarbejde.  
 
Ansøgningen blev ikke imødekommet, og Aarhus Universitet modtog afslag om 
sammenlægning uden prækvalifikation i januar 2020. Arts ønsker i stedet at søge 
om prækvalifikation af en ny uddannelse hurtigst muligt.  
 
Ansøgningen blev på den baggrund fremlagt til førstegangsbehandling i udvalget 
med henblik på ansøgning om prækvalifikation d. 15. september 2019. Grundet 
den korte tidshorisont foregår sagsbehandlingen uden for den normale interne 
tidsplan, der er gældende i forbindelse med ansøgning om nye uddannelser, hvil-
ket blev godkendt af udvalget.  
 
Niels Lehmann gjorde opmærksom på, at hvis den nye uddannelse godkendes, vil 
de tre eksisterende uddannelser blive lukket. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget drøftede den fremsendte ansøgning med særligt fokus på uddannelsens 
kompetenceprofil, behovsafdækning og beslægtede uddannelser.  
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Udvalget fandt, at ansøgningsmaterialet var godt og gennemarbejdet. Der var føl-
gende konkrete kommentarer: 
• Der var enighed om, at der i det fremadrettede arbejde med ansøgningen skal 

være et særligt fokus på at få lavet en behovsafdækning blandt potentielle afta-
gere. Et centralt fokuspunkt i denne skal være, at der kan dokumenteres en 
bred aftageropbakning, således at behovet for den noget bredere uddannelse 
sandsynliggøres. 

• Ift. det beskrevne adgangsgrundlag skal det være tydeligt, at uddannelsen pri-
mært er rettet mod professionsbacheloruddannelser. 

• Uddannelsens primære fagområde skal være det humanistisk-pædagogiske, 
hvilket skal tydeliggøres i ansøgningsmaterialet.  

• På baggrund af afslaget kan det med fordel gøres mere klart, hvad det nye i ud-
dannelsen er, herunder at den retter sig bredt mod velfærdsprofessionen. Det 
blev i forlængelse heraf foreslået, at terminologien Velfærdsprofessioner an-
vendes i materialet. 

• Uddannelsen har i den fremlagte form flere referencer til det sundhedsfaglige 
område. Lise Wogensen Bach tilbød, at relevante studieledere på Institut for 
Folkesundhedsvidenskab læser ansøgningsmaterialet igennem. Dette dels med 
henblik på en kvalificering heraf, og dels med henblik på at få afdækket overlap 
og slægtskab med uddannelser ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. Niels 
Lehmann takkede ja til det tilbud. 

 
Niels Lehmann og Marianne Kjær sørger for, at udvalgets kommentarer bliver vi-
deregivet til fagmiljøet, så disse kan indgå i det videre arbejde med ansøgningen.  
 
Niels Lehmann orienterede om, at det næste skridt er en gennemførsel af aftager-
undersøgelsen. 
 
Udvalget besluttede på baggrund af drøftelsen, at der kan arbejdes planmæssigt 
videre med ansøgningen på fakultetet. 
 

3. Status på Corona (BE, 13.25, 20 min) 
Gensidig orientering fra  
 
Universitetsledelsen (v/Berit Eika) 
Berit Eika orienterede om, at de retningslinjer omkring mundtlige eksaminer for 
genåbning af Aarhus Universitet, der blev vedtaget i Universitetsledelsen den 3. 
april, har været taget op til fornyet drøftelse heri på et møde den 14. april. Drøftel-
sen tog udgangspunkt i nogle konkrete erfaringer fra en mundtlig eksamen på 
Nat-Tech., som har vist, at gennemførelse af on-line mundtlige eksaminer er me-
get krævende og har givet stresssymptomer hos medarbejdere. 
 
Der var i udvalget enighed om, at der dels er behov for at fastholde og opdatere 
retningslinjerne fra drøftelsen i Universitetsledelsen den 3. april, og at der dels er 
behov for at samle og tydeliggøre prioriteringerne. Ligeledes er der behov for at 
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gentage beslutningen om, at alle prøver som default er omlagt til on-line prøver, 
og at tilbagevenden til den oprindelig prøveform forudsætter en tre ugers varsling.  
 
Det betyder, at nedenstående prioritering for fysisk afholdelse af eksamen anven-
des som fælles retningslinje. Ved omlægning af eksamen og i tilfælde, hvor der er 
behov for at prioritere mellem eksamener og eksamenstyper, træffes den endelige 
afgørelse i samarbejde mellem fakultetsledelsen og studienævn. Fakulteterne sik-
rer, at de relevante studienævn inddrages. 
 
Som overordnet princip gælder, at fysisk afvikling af en eksamen prioriteres højt, 
hvis alternativet er at udskyde prøven; hvis on-line afvikling af prøven kan påvirke 
bedømmelsen af eksaminandens præstation, eller hvis læringsmålet vanskeligt 
kan vurderes i et online set-up. Derfor  
  
1. Eksamener hvor adgang til fysisk infrastruktur er afgørende for prøvens afhol-

delse, eksempelvis kliniske, praktiske og eksperimentelle eksamener eller prø-
ver, hvor der skal skrives på en tavle.  

2. Mundtlige prøver – med mange eksaminander – hvor det erfaringsmæssigt er 
vanskeligt at sikre en god og retfærdig afvikling på digitale platforme 

3. Skriftlige stedprøver uden brug af hjælpemidler.  
 
På baggrund af drøftelsen blev det aftalt, at Kristian Thorn og Jeppe Norskov 
Stokholm udarbejder et kort opdateret notat, der opsummerer gældende forhold 
omkring prøver og eksaminer i forårssemesteret 2020. Notatet tilgår Universi-
tetsledelsen, når det er godkendt af Udvalget for Uddannelse. Kristian Thorn vil 
desuden via uddannelsesgruppen i Danske Universiteter foreslå UFM, at mundt-
lige eksaminer prioriteres ved en delvis genåbning af universitetet. 
 
Berit Eika oplyste desuden, at Universitetsledelsen på deres møde i forbindelse 
med gennemgangen af status på universitetets systemer efterlyste en GDPR-ru-
brik. (se punktet nedenfor) 

 
Beredskabsgruppen (v/Kristian Thorn) 
Kristian Thorn orienterede om, at der blev afholdt møde i Beredskabsgruppen den 
14. april. Følgende var på dagsordenen 
• Uddannelsescheferne orienterede om status i forbindelse med omlægning af 

eksamen på de enkelte fakulteter. Den generelle status er, at det går godt. Der 
er på fakulteterne særligt fokus på de sager, hvor der er lokaliseret udfordrin-
ger. 

• Den fælles chatfunktion blev drøftet. Mange af de ting, der spørges om i chat-
ten, drejer sig om fakultets- eller uddannelsesnære emner. Det overvejes der-
for i Beredskabsgruppen, om chatten skal omlægges til funktionspostkasser. 
Udvalget fandt, at chatfunktionen ligger bedst på AU niveau. 
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• Beredskabsgruppen har drøftet, om der er behov for præciseringer vedrørende 
børnepasning i lyset af den nye udvikling med genåbning af institutioner og 
skoler fra 0-5 klasse. Udvalget for Uddannelse var enige i, at der ikke bør fore-
tages eller udmeldes stramninger. 

 
Fakulteterne (v/Finn Borchsenius, Per Andersen, Niels Lehmann og Lise Wogen-
sen Bach) 
Finn Borchsenius orienterede om, at kvote 2 arrangementet forventes fuldt aflyst 
på Nat-Tech. Der udestår afklaring ift. enkelte dimensionerede uddannelser, mens 
resten tilbyder frit optag.  
Omlægningen af eksamen er forløbet godt. Dog viser erfaringerne fra en mundtlig 
prøve, der er omlagt til en digital mundtlig eksamen, at der er behov for et særligt 
fokus på, hvor mange eksamener den enkelte underviser kan afholde pr. dag. De 
foreløbige tilbagemeldinger fra fagmiljøerne tyder på, at antallet skal nedskaleres. 
 
Per Andersen orienterede om, at man på BSS arbejder på omlægning af eksamen. 
Opgaven er placeret hos studienævn og -ledelse, og udgangspunktet er, at eksame-
nerne tilrettelægges så tæt på det oprindelige format som muligt. Der er i forbin-
delse hermed lagt supplerende materiale ud på den lokale FAQ.  
Der er på BSS i lighed med Nat-Tech fokus på, hvor mange digitale mundtlige ek-
samener den enkelte underviser kan afholde pr. dag.  
 
Niels Lehmann orienterede om, at det er det samme billede, der tegner sig på Arts. 
Der er udarbejdet oplæg til mødet i Beslutningsforum på Arts senere samme dag, 
hvor processen for omlægning af eksamensformer skal behandles.  

 
Lise Wogensen Bach orienterede om, at man på Health sammen med de sund-
hedsvidenskabelige fakulteter på landets øvrige universiteter har modtaget en 
henvendelse fra UFM vedrørende en fælles genåbningsplan på udvalgte sundheds-
videnskabelige uddannelser. Udspillet fra UFM er begrænset til en lille åbning, der 
primært handler om medicinuddannelsen, tandlægeuddannelsen og uddannelsen 
til klinisk tandtekniker. Health har på den baggrund fået mulighed for at afholde 
enkelte uddannelseselementer med fysisk fremmøde på de afsluttende år på de 
nævnte uddannelser. Derudover er der en lang række øvrige eksamener til omlæg-
ning, som fortsat skal adresseres på HE. 

 
Ekstra punkt: Indstilling til anvendelse af Zoom til understøttelse af mundtlige 
eksamener 
Berit Eika orienterede om, at den forlængede nedlukning af universiteterne bevir-
ker, at der skal udvælges en teknologi, som digitalt kan understøtte afholdelsen af 
de mest almindelige mundtlige eksamener. EDU IT Hub’en har i den forbindelse 
foretaget en pædagogisk og teknisk analyse, der viser, at Zoom vurderes at være 
det bedste bud på en sådan teknologi.  
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På den baggrund godkendte udvalget, at ZOOM anvendes til at understøtte den di-
gitale afvikling af mundtlige eksamener i indeværende semester.  
 
Som nævnt ovenfor har UL bedt om, at analysen suppleres med en vurdering af 
GDPR-forhold på de tre systemer. Anders Hyldig er i gang med afdækningen. I 
forlængelse heraf ønskede udvalget, at såvel undervisere som studerende informe-
res om, at sikkerheden vedr. brugen af ZOOM er i orden. Ønsket blev fremsat i ly-
set af de seneste ugers omtale af ZOOM i medierne.  
 
Af informationen til undervisere og studerende skal det fremgå, at Aarhus Univer-
sitet har indgået en aftale vedr. brug af ZOOM via DEiC, og de seneste vurderinger 
af IT-sikkerheden ift. produktet er grøn. 
 
Jeppe Norskov Stokholm orienterer AU Kom og Anders Hyldig om, at udvalget 
ønsker, at der udarbejdes en nyhed, der kan ledsage anden information om anven-
delse af platforme til undervisere og studerende.  
 

4. Rammer for årlig status 2020 (BE, 13.45, 10 min) 
Berit Eika orienterede om, at der som opfølgning på drøftelsen på mødet i udvalget 
den 31. marts vedrørende COVID19-situationen og afholdelse af årlig status er be-
hov for at afklare krav og forventninger til årets afvikling af årlig status. Dette 
blandt af hensyn til, at de nødvendige ressourcer til afvikling af kerneopgaverne i 
forbindelse med undervisning og eksamen er til stede i fagmiljøerne.  
 
På den baggrund har AU Uddannelse udarbejdet et kort notat, hvori et udkast til 
rammerne for årlig status i 2020 er beskrevet. Rammerne har en relativt overord-
net karakter med henblik på at give fakulteterne mulighed for at udmønte disse i 
overensstemmelse med lokale behov og processer. Dog er de indeholdt enkelte mi-
nimumskrav vedr. indhold og opsamling, der vurderes at have væsentlig betydning 
for sammenhængskraften i det samlede kvalitetssystem. Det drejer sig om: 

 
• skriftlig opsummering på de væsentligste aftaler og konklusioner. I den skrift-

lige opsummering skal de rammer, som årlig status er afviklet under, beskrives. 
• status på handleplaner fra 2019 og eventuelle fremadrettede justeringer  
• opmærksomhed på indikatorer, der er gået i rød siden sidste års statusmøder 

 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tiltrådte de foreslåede rammer for afviklingen af årlig status i 2020.  
 
I forbindelse hermed blev det besluttet, at kravet om, at det i den skriftlige opsum-
mering skal beskrives, under hvilke rammer den årlig status er afviklet, også kan 
indløses på fakultetsniveau.  
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AU Uddannelse sørger for, at de vedtagne rammer videreformidles via prodeka-
nerne til fagmiljøer og den lokal studieadministration i forbindelse med opstarten 
af processerne for årlig status på fakultetet. 
 

5. Undervisningsevaluering F20 (BE, 13.55, 20 min) 
Berit Eika orienterede om, at Universitetsledelsen på et møde den 3. april drøftede 
den forestående evaluering af undervisningen for F20.  
 
Universitetsledelsen besluttede, at der som et led undervisningsevalueringen skal 
gennemføres en evaluering, der er rettet mod den fysiske nedlukning af universite-
tet. Dette skal ske via to trin: 
 

1. Som et led i undervisningsevalueringen for F20 skal der stilles fælles 
spørgsmål vedr. omlægning af undervisningen, inklusive åbne spørgsmål 
omkring succeser og udfordringer  

2. Der skal i indeværende semester gennemføres en systematisk evaluering af 
undervisningen, som giver input til læring og fremadrettet tilgang til digi-
taliseret undervisning.  
I forhold til denne del af evalueringen, skal der også indhentes erfaringer 
fra undervisere. 

 
Følgende blev besluttet 
Med udgangspunkt i Universitetsledelsens beslutning drøftede udvalget, hvorledes 
evalueringen af undervisningen kan gennemføres. 
 
Drøftelsen blev indledt med ”en bordet rundt” runde, hvor hver prodekan kort re-
degjorde for de overvejelser, som man på fakulteterne aktuelt har gjort sig ift. eva-
lueringen af undervisningen i F20. 
 
På baggrund heraf blev det besluttet 
• At der laves to evalueringer på Aarhus Universitet i indeværende semester. En 

for de studerende og en for underviserne 
• Populationen, der spørges i de to undersøgelser, skal defineres nærmere, men 

alle fakulteter skal være omfattet. Et repræsentativt udsnit er en mulighed. 
• Undersøgelserne kan placeres sent i semesteret. 
• Undersøgelsens formål er at drage læring af den gennemførte digitale under-

visning og udprøvning.  
• Der udarbejdes et kommissorium for de to undersøgelser, hvori de nærmere 

kravspecifikationer defineres. 
• Undersøgelsen udarbejdes og gennemføresmed en ekstern operatør for at 

sikre et både hurtigt og professionelt resultat. 
 

Jeppe Norskov Stokholm følger op på ovenstående i samarbejde med Maria Juhler 
Maibom. Udvalget orienteres, når der er nyt. 
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Beslutningen betyder, at den evaluering, som BSS har igangsat i regi af deres un-
dervisningsevaluering, kan fortsætte. Det samme er gældende for de personlige 
spørgsmål, som underviserne på blandt andet Nat-Tech er i færd med at udar-
bejde. 
 

6. Trivselsmidler fra UFM – AUs deltagelse i standardindsats udbudt af 
UFM og Studenterrådgivningen (BE, 14.15, 20 min) 
Berit Eika orienterede om, at UFM har øremærket 25 millioner til fremme af triv-
sel på de videregående uddannelsesinstitutioner. Aarhus Universitets andel er 2,3 
millioner kr. Midlerne skal udmøntes i perioden 2020-2021. 
 
UFM og Studenterrådgivningen har i den forbindelse udarbejdet en standardind-
sats, som de har tilbudt de videregående uddannelsesinstitutioner at deltage i. En 
beskrivelse af standardindsatsen, der består af fem typer af interventioner, var 
vedlagt punktet som bilag. 
 
Formålet med standardindsatsen er ifølge UFM at gennemføre strukturerede test i 
flere miljøer med henblik på at afprøve de beskrevne interventioner i en dansk 
kontekst. Standardindsatsen er konstrueret med udgangspunkt i erfaringer fra 
amerikansk uddannelsesforskning, hvor interventionerne er udviklet og testet. 
Indsatsen er tilpasset danske uddannelser. 
 
Interventionerne har fokus på overgange på uddannelserne. Det kan eksempel vis 
være  

• Overgangen fra at være elev på ungdomsuddannelsen til at være stude-
rende på en videregående uddannelse, dvs. i forbindelse med studiestart 

• Overgangen fra BA til KA 
• Overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet  
• i forbindelse med de store betydningsfulde eksaminer, hvor den stude-

rende føler sig testet på sit tilhørsforhold på uddannelsen.  
 
UFM og Studenterrådgivningen har oplyst, at  

• UFM og Studenterrådgivningen tilbyder at varetage selve gennemførslen af 
interventionerne, herunder 

o Udvikling af spørgeramme 
o Den praktiske gennemførsel af interventionerne 
o Indsamling af data 

• Institutionerne bidrager med udpegning af, hvilke fagmiljøer der deltager, 
hvilke af interventioner der skal gennemføres (nogle udvalgte eller alle), 
oplysninger om deltagere (evt. opdelt i treatment og kontrolgruppe) mv. 

 
Følgende blev besluttet 
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Udvalget besluttede, at Aarhus Universitet kontakter Studenterrådgivningen og 
UFM med besked om, at vi ønsker at deltage. Jeppe Norskov Stokholm søger her-
for. 
 
Det blev tillige aftalt,  
• At hvert fakultet udvælger minimum en og gerne flere uddannelser, der indgår 

i indsatsen.  
• At resultaterne fra interventionerne skal bidringe Aarhus Universitet viden, 

der kan bringes i spil ifm. de eksisterende aktiviteter i regi AU Strategi 2025, 
som udvalget er ansvarlig for. Eks. studiestart og overgang til arbejdsmarke-
det. 

• At det skal være en betingelse for indgåelsen i samarbejdet, at Aarhus Univer-
sitet har ejerskab til det datamateriale, interventionerne genererer, og at vi 
kan lave følgeforskning med udgangspunkt heri.  

 
Prisen for Aarhus Universitet forventes ifølge Studenterrådgivningen at være ca. 
100.000 kr. Udvalget besluttede, at de bevilges fra de strategiske midler.  
 
Hvilke af de konkrete interventioner, Aarhus Universitet deltager i, afklares på 
baggrund af den indledende dialog med Studenterrådgivningen og UFM.  
I samme forbindelse skal det afklares, hvilke rammer der er gældende for Aarhus 
Universitets deltagelse. Herunder særligt spørgsmål vedr. det datamateriale, Aar-
hus Universitet leverer, ejerskabet og rettigheder til data fra interventionerne og 
kommunikation omkring resultaterne fra interventionerne.  
Endelig var der enighed om, at der er behov for, at de beskrevne interventioner og 
den metodiske tilgang skal kvalificeres.  
 
Det blev aftalt, at Jeppe Norskov Stokholm kontakter Anna Bager fra CUL med 
henblik på at undersøge, om hun vil indgå i den videre dialog med UFM og Stu-
denterrådgivningen.  
 

7. Udveksling i E20 (KT, 14.35, 20 min) 
Kristian Thorn orienterede om, at der er udarbejdet et forslag til en fælles position 
i forhold til de scenarier, der vil kunne opstå, hvis AU-studerendes planlagte ud-
vekslingsophold i E20 udskydes eller aflyses som følge af COVID-19. Forslaget er 
udarbejdet af AU Uddannelse.  
 
Udvalget godkendte i februar 2020 en fælles position ift. håndtering af AU-stude-
rende, hvis studievilkår ændres pga. COVID-19. Udvalget har hertil tidligere taget 
stilling til scenariet, hvor værtsinstitutionen ændrer tilbud eller helt aflyser. De 
forslag til en fælles position, der blev præsenteret på dagens møde, supplerer de 
tidligere vedtrådte positioner. 
 
Følgende blev besluttet 



 
 

  
  

Side 9/11 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Der er risiko for, at en række AU-studerende vil få aflyst eller udskudt deres plan-
lagte udvekslingsophold i E20 som følge af COVID-19. Det kan enten være  
 
a) den studerendes egen beslutning som følge af den usikre situation, vi befinder 

os i lige nu, eller 
b) værtsuniversitets beslutning om at aflyse muligheden for udveksling.  
 
Kristian Thorn understregede, at det som udgangspunkt er hensigten, at de stude-
rende vejledes til så vidt muligt at fastholde den allerede tildelte plads. Dog kan 
det vise sig uundgåeligt, at ophold enten udskydes eller aflyses.  
 
Nedenfor er oplistet fire scenarier med en hertil foreslået fælles position, som ud-
valget tiltrådte. I forlængelse af disse er oplistet et 5. scenarie, som Kristian Thorn 
forslog tilføjet, hvilket udvalget godkendte.  
 
Scenarie 1 – Den studerende har behov for at tage fag på AU i E20, og fristen for 
kursustilmelding er overskredet 
- Fælles position: AU vil udvise størst mulig fleksibilitet for at sikre den stude-

rende plads på relevante kurser. Situationen omkring COVID-19 er uforudsi-
gelig, og AU vil have forståelse for, at studerende vælger at aflyse tæt på seme-
sterstart, selvom det betyder, at de skal have adgang til kurser på AU efter den 
normale tilmeldingsfrist. 

 
Scenarie 2 – Den studerende ønsker at rejse i F21 i stedet for, og værtsuniversite-
tet kan godkende det 
- Fælles position: Der foretages en individuel, faglig vurdering, inden det god-

kendes af AU. Der skal være plads i den studerendes studieprogram, og der 
skal være relevante fag på værtsuniversitetet i det nye semester. Hvis det god-
kendes, skal den studerende ansøge om en ny forhåndsgodkendelse.  

 
Scenarie 3 – Den studerende ønsker at skifte udvekslingsdestination 
- Fælles position: Dette godkendes som udgangspunkt ikke. Ingen ved, hvordan 

COVID-19-situationen udvikler sig på verdensplan, og det giver derfor be-
grænset mening at omplacere. Den studerende bedes om at afstå sin plads og 
ansøge om en ny udvekslingsplads ved en kommende ansøgningsrunde.  

 
Scenarie 4 – Den studerende ønsker at helgardere ved at beholde sin udveks-
lingsplads og tilmelde sig fag på AU i E20 
- Fælles position: Det er ikke muligt for studerende at helgardere ved både at fa-

sholde en udvekslingsplads og tilmelde sig efterårsfag d. 1.-5. maj. En sådan 
helgardering vil udfordre AU’s dimensionering af kurser og planlægning i øv-
rigt. 

 
Scenarie 5 – Ekstra scenarie vedr. maksimal studietid 
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- Fælles position: Det er ikke muligt for studerende at flytte et udvekslings-
ophold til et senere semester, hvis konsekvensen er, at den maksimale stu-
dietid overskrides.  

 
Beslutningerne vil danne grundlag for den vejledning, der finder sted i de interna-
tionale enheder i administrationscentrene og International Uddannelse. 
 
Niels Lehmann gjorde opmærksom på, at de tiltrådte scenarier kan betyde en kva-
litetsforringelse for uddannelser inden for sprogområdet, hvis deres muligheder 
for udveksling forringes grundet Corona. Det blev aftalt, at der i det omfang, der er 
mulighed herfor, vil blive taget højde for det.  
 
Finn Borchsenius gjorde opmærksom på, at der i forhold til scenarie 4 kan være 
tilfælde, hvor man på Nat-Tech vil undersøge mulighederne for, at de studerende 
kan foretage en skyggeplanlægning, så de ved, hvilke kurser de skal på, hvis de 
ikke kan tage af sted. Finn Borchsenius undersøger med studieadministrationen 
på Nat-Tech, i hvilket omfang det er muligt. 

 
Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at Beredskabsgruppen og Internationalt Cen-
ter via Kristian Thorn er informeret omkring de tiltrådte positioner. 

 
8. Aarhus Universitets gymnasiestrategi: handleplaner ift. gymnasiele-

delser og –bestyrelser samt strategisk gymnasiekommunikation (BE, 
14.55, 15 min) 
Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitets gymnasiestrategi blev vedtaget i 
2019. I forlængelse heraf blev handleplaner ift. gymnasieledelser og -bestyrelser 
samt strategisk gymnasiekommunikation fremlagt til godkendelse.  
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget godkendte  
1. Handleplanen for indsatser ift. henholdsvis gymnasieledelser og -bestyrelser 
2. Handleplan ift. strategisk gymnasiekommunikation 
 
Jeppe Norskov Stokholm orienterer Birgitte Højland, AU Uddannelsen, herom.  
 

9. EDU IT kvartalsstatus (Q1) (BE, 15.10, 10 min) 
Berit Eika orienterede om, at de kvartalsvis status fra EDU IT Hub’en grundet Co-
rona var omlagt til en skriftlig orientering.  
 
Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 
I forlængelse heraf orienterede Berit Eika om, at der i EDU IT Hub’en fra E20 vil 
være et særligt fokus på implementeringen af Brightspace. Udvalget vil blive ind-
draget tæt i dette arbejde. 
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10. Kommende møder (BE, 15.20, 5 min) 

Det blev aftalt, at der afholdes et ekstraordinært møde den 21. april med særlig 
status på situationen vedr. Corona. Jeppe Norskov Stokholm indkalder hertil. 

 
11. Punkter til orientering (BE, 15.25, 5 min) 

Der var nedenstående meddelelser til dagens møde 
 
To-faktorvalidering for studerende som anvender VPN 
Orientering vedr. overgang til To-faktorvalidering for studerende som anvender 
VPN. Orienteringen var vedlagt som bilag. 
 
Referat fra LGU 
Der er afholdt møde i LGU den 10. marts. Referatet var vedlagt som bilag til udval-
gets orientering. 
 

12. Eventuelt   
Intet til dette punkt 


