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Møde den 28. 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: Frederik Langkjær (pkt. 2), Maria Juhler Maibom (pkt. 2, 3 og 4) samt Anders 
Hyldig, Kurt Bøge og Torben Brejnegaard-Nielsen (alle pkt. 7) 
 
 

Referat 

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

2. Kvalitetssystem (BE, kl. 13.05, 40 min.) 
Berit Eika orienterede om, at formålet med punktet er en initial drøftelse af kvali-
tetspolitikkens fremadrettede udformning. Dette i lyset af den udvikling på kvali-
tetsområdet, som Aarhus Universitet har gennemgået.  
 
Frederik Langkjær orienterede om, Aarhus Universitets kvalitetspolitik har funge-
ret som et godt fundament for opbygning og godkendelse af kvalitetssystemet. I 
forbindelse med opsamlingen på kvalitetsprocessen i december 2019 blev det dog 
tydeligt, at politikkens relativt mange målsætninger ikke spiller den samme rolle i 
den fælles bevidsthed, som tilfældet er med de mere operationelle indikatorer.  
Samtidig har der i flere sammenhænge været udfordringer med at sondre me-
ningsfuldt mellem delpolitik 2 (struktur og forløb) og delpolitik 3 (udvikling af ud-
dannelse, undervisning og læringsmiljø).  
 
På den baggrund fremlagde Frederik Langkjær et forslag til, hvilke elementer af 
kvalitetspolitikken, der kan revideres. Han fremlagde tillige et bud på, hvorledes 
den videre proces i arbejdet hermed kan tilrettelægges.  
 
Følgende blev besluttet 
Der var i udvalget tilslutning til de skitserede ændringer, den foreslåede tilgang og 
udkastet til den videre proces. AU Uddannelse arbejder med udgangspunkt heri 
videre med revisionen af kvalitetspolitikken med fokus på at 
• få skabt en mere entydig sondring mellem politik (værdier), system (operatio-

nalisering) og strategi (retning) 
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• foretage en forenkling af politikken i form af færre målsætninger og delpolitik-
ker 

• forankre politik, systembeskrivelse og øvrige kvalitetsmaterialer i et sammen-
hængende, webbaseret format        

 
AU Uddannelse vender tilbage til udvalget inden sommerferien med et mere kon-
kret forslag til dels den indholdsmæssige revision af kvalitetspolitikken og dels et 
udkast til organiseringen omkring den videre proces. Udvalget ønskede, at sidst-
nævnte blandt andet skal indeholde forslag til, hvilke aktører der skal inddrages og 
på hvilken måde, samt en tidsplan. 

 
3. Trivselsmidler (BE, 13.45, 40 min) 

Berit Eika orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har øremær-
ket 25 millioner til fremme af trivsel på de videregående uddannelsesinstitutioner. 
Aarhus Universitets andel er 2,3 millioner kr., og midlerne skal udmøntes i perio-
den 2020-2021.   
 
Udvalget havde på mødet den 28. februar en initial drøftelse af fordelingen af triv-
selsmidlerne, hvor det identificerede fire spor, som det ønskede at afdække mulig-
hederne for at arbejde videre i.  

  
Spor 1 
Udvalget besluttede på mødet den 28. februar, at sporet skal have fokus på første 
studieår, førsteårsdidaktik og overgangen fra gymnasieskolen til universitetet. 
 
På mødet præsenterede Jeppe Norskov Stokholm et forslag til et Studiestartskon-
cept. Konceptet favner processen fra de kommende studerendes studievalg, over 
ansøgningsprocessen til optag, rusuge samt første og andet semester. De studeren-
des trivsel samt den sociale og faglige integration står som de centrale elementer i 
konceptet. Grundideen i konceptet er, at de fremadrettede indsatser vedr. f.eks. 
første studieår, førsteårsdidaktik og overgangen fra gymnasieskolen til universite-
tet, der tænkes udviklet, skal rummes herindenfor. Det gælder både dem, der 
igangsættes med udgangspunkt i de bevilgede trivselsmidler fra Uddannelses- og 
Forskningsministeriet, og dem, der igangsættes i regi af Aarhus Strategi 2025. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget havde en række konkrete og tekstnære forslag til justeringer, som bliver 
indarbejdet i konceptet. Hertil blev det besluttet, at de næste skridt både skal være 
centreret omkring udvikling af konkrete leverancer, der kan indgå som indsatser i 
konceptet og med et længere sigte færdigudvikle og skabe ejerskab til konceptet.  
 
I forhold til udviklingen af konkrete leverancer ønskede udvalget, at den første 
skal omfatte udvikling af en virtuel studiestart. Prodekanerne indleder snarest 
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drøftelser om studiestart med de relevante studerende og medarbejdere på fakul-
teterne. Berit Eika og Maria Juhler forsætter igangværende drøftelser om Studie-
start med Studenterrådet. Jeppe Norskov Stokholm følger op på samarbejdet om 
studiestarten med Vest-båndet og AU Uddannelse med henblik på en præsenta-
tion af et forslag hertil på det kommende møde i udvalget den 12. maj. 
 
I forhold til færdigudviklingen af konceptet følger Jeppe Norskov Stokholm op 
herpå via inddragelse af i første omgang Vest-båndet med henblik på en kvalifice-
ring.  
 
Spor 2 
Udvalget besluttede på mødet den 28. februar, at  
• sporet skal have fokus på at etablere en sammenhængende og målrettet stu-

denter  
• indsatsen skal være todelt  

1) Der skal indledningsvist skabes et overblik over det eksisterende kommuni-
kationslandskab og organisering målrettet de studerende.  
2) Der skal med udgangspunkt i afdækningen udarbejdes et forslag til, hvorle-
des kommunikationslandskabet kan reorganiseres med henblik på at gøre det 
mindre komplekst. Forslaget skal indeholde et fokus på ”studenterrejsen” 

 
På den baggrund blev et forslag til udmøntning af sporet udarbejdet af AU Uddan-
nelse forelagt udvalget mhp. kvalificering.  
 
Kristian Thorn redegjorde indledningsvist for projektets indhold og formål. Ram-
men for det vedrører de forskellige former for kommunikation, der er mellem uni-
versitetet og de studerende, som ikke vedrører undervisning og eksamen.  
 
Aarhus Universitet kommunikerer aktuelt til og med studerende fra forskellige or-
ganisatoriske niveauer og en variation af platforme. På de organisatoriske ni-
veauer gøres der et stort arbejde for at målrette kommunikation mod modtageren 
med fokus på den ift. niveauet for den relevante information og de logikker, der 
følger med den valgte platform. Projektet har til formål at give de studerende retti-
dig, relevant, målrettet og klar kommunikation i alle faser af deres uddannelse, så 
trivslen øges. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget var enige om, at det er et relevant og efterspurgt projekt. Udvalget fandt 
dog, at den økonomiske ramme, der er angivet i projektet, er for stor. Udvalget øn-
sker derfor, at AU Uddannelse fremsender en revideret projektbeskrivelse, der har 
karakter af et forprojekt til en almindelig behandling i UFU. Udvalget anbefalede 
samtidig, at det ansøgte beløb nedskalleres.  
 
Udvalget vil på baggrund af den reviderede ansøgning træffe beslutning om, hvor-
vidt projektet kan realiseres, og på hvilken måde det i givet fald skal finansieres.   
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Spor 3 
Udvalget besluttede på mødet den 28. februar, at sporet skal være centreret om-
kring studenterdrevne projekter.  
 
Berit Eika og Maria Juhler Maibom har på den baggrund afholdt møder med Stu-
denterrådet, hvor en initial drøftelse af projektets udformning og mulige tilgange 
hertil er foretaget. Studenterrådet er i forlængelse heraf gået i gang med at udar-
bejde et forslag til et format for projekterne, der fremlægges for udvalget til kvalifi-
cering for udvalget den 9. juni.   
 
Studenterrådet har fremsendt nedenstående forslag til en proces frem mod den 9. 
juni. 
 

• Uge 17: Møde i Studenterrådets Forretningsudvalg, hvor et overordnet for-
mat for projekterne drøftes 

• Uge 18: Møde med Maria Juhler Maibom og Jeppe Norskov Stokholm, 
hvor det overordnede format for projekterne præsenteres og drøftes 

• Uge 19 (7.maj): Studenterrådets Forretningsudvalg inddrager de 17 lokale 
fagråd via en brainstorm seance mhp. på udvikling og kvalificering af for-
matet 

• Uge 20: Studenterrådets Forretningsudvalg samler op på seancen med 
fagrådene, danner sig overblik over idéer og tanker og beslutter et format 
for brugen, som der køres videre med 

• 9. juni: Formatet fremlægges for Udvalget for Uddannelse 
 
Følgende blev besluttet 
Maria Juhler redegjorde kort for den fremadrettede proces, som udvalget god-
kendte med en understregning af, at det eller de projekter, som Studenterrådet 
præsenterer på mødet den 9. juni, skal rumme en tydelig formåls- og indholdsbe-
skrivelse samt et budget, hvoraf det fremgår, hvad de ansøgte midler skal anven-
des til.  
 
Jeppe Norskov Stokholm og Maria Juhler søger for, at dette videreformidles til 
Studenterrådet.  
 
Spor 4 
Udvalget besluttede på mødet den 28. februar, at sporets formål er at udvikle til-
tag, der kan understøtte undervisere og andet personale, der møder situationer, 
hvor de har behov for at hjælpe studerende, der mistrives, eller har udfordringer af 
personlig karakter. AU Studiestøtte har udarbejdet en projektbeskrivelse og et 
budget, der blev forelagt udvalget mhp. kvalificering.  
 
Følgende blev besluttet 
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Udvalget godkendte projektet uden bemærkninger. Kristian Thorn orienterer de 
projektansvarlige i AU Uddannelse, at de kan arbejde videre med projektet med 
henblik på at færdiggøre. 
 
Spor 1-4: Næste skridt 
De projekter, der skal indsendes til Uddannelses- og Forskningsministeriet, fore-
lægges udvalget samlet og i færdigbearbejdet form på mødet heri den 9. juni med 
henblik på endelig godkendelse.  
Jeppe Norskov Stokholm sørger for koordineringen heraf. 

 
4. Undersøgelse af digital undervisning og eksamen forår 2020 – godken-

delse af opdrag til leverandør (BE, kl. 14.25, 10 min) 
Udvalget besluttede på mødet den 14. april, at der skal foretages en særlig evalue-
ring af den del af undervisningen og eksamen, der er rettet mod den fysiske ned-
lukning af universitetet som følge af COVID-19 udbruddet i Danmark. Evaluerin-
gen skal have fokus på at afdække den læring og de erfaringer, der er erhvervet via 
den gennemførte digitale undervisning og udprøvning hos både studerende og un-
dervisere i F20 på Aarhus Universitet. 
 
Udvalget besluttede på mødet den 14. april, at evalueringen skal foretages af en 
ekstern leverandør. Udgangspunktet for dialogen med leverandøren skal ramme-
sættes i et opdrag til denne. Sidstnævnte blev forelagt udvalget med henblik på 
kvalificering og godkendelse. 
 
Sideløbende med udvalgets beslutning om, at der skal foretages en evaluering af 
undervisningen og eksamen på Aarhus Universitet, har Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse den 22. april udsendt forsøgs- og udviklingsmidler i opslag. Styrelsen 
for Forskning og Uddannelse udmønter op til en million kr. til ét – muligvis to del-
projekter.  
 
Det fremgår af opslaget, at formålet med det eller de projekt(er), der bevilges mid-
ler til, er at samle op på de aktuelle erfaringer med online undervisning i lyset af 
Covid-19 situationen. De(t) skal bidrage til en erfaringsopsamling og videndeling 
på tværs af de videregående uddannelser og derigennem skabe fælles læring, der 
kan bidrage til at udvikle institutionernes generelle arbejde med at anvende digi-
tale og teknologiske muligheder i undervisning og eksamen.  
 
Der kan søges midler til erfaringsopsamling inden for tre forskellige dimensioner: 
1) Fokus på de studerende 
2) Fokus på underviserne 
3) Fokus på det ledelsesmæssige og administrative 
 



 
 

  
  

Side 6/9 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

 

Det er op til ansøgerne, om der søges midler til erfaringsopsamling inden for en 
eller flere dimensioner. Projektet skal samle op på erfaringer på tværs af de videre-
gående uddannelser og således ikke blot på enkelte institutioner. Ansøger skal 
være en eller flere offentligt anerkendte videregående uddannelsesinstitutioner. 
  
Følgende blev besluttet 
Det blev aftalt, at Aarhus Universitet inden for rammerne af opslaget fra Styrelsen 
for Forskning og Uddannelse indsender en ansøgning i samarbejde med Køben-
havns Universitet. 
 
Det blev besluttet, at 
• Maria Juhler i samarbejde med Københavns Universitet koordinerer og udar-

bejder ansøgningen.  
Ansøgningsfristen er kort – 1. maj – af hensyn til at kunne igangsætte  projek-
tet/projekterne hurtigst muligt.  

• en ekstern operatør inddrages i arbejdet med at udforme og kvalificere ansøg-
ningen. Aarhus Universitet står for at etablere kontakten.  
Prorektor på Aarhus Universitet og Københavns Universitet godkender ansøg-
ningen forud for fremsendelse.  

• Prodekanerne modtager ansøgningen, når den er indsendt, og udvalget inddra-
ges undervejs, hvis muligt. 

• Aarhus Universitet gennemfører også en evaluering, hvis de ansøgte midler fra 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse ikke bevilges. 
Udvalget godkendte rammerne herfor med udgangspunkt i den til punktet ved-
lagte projektbeskrivelse med en tilføjelse af, at denne i givet fald også skal inde-
holde en dimension med fokus på de ledelsesmæssige og administrative erfa-
ringer.  

 
Næste skridt, hvis AU går videre med evalueringen alene 
Der indledes en dialog med den eksterne leverandør. På baggrund heraf får 
udvalget forelagt nedenstående til kvalificering og godkendelse inden selve 
evalueringen igangsættes: 
• Undersøgelsesspørgsmål, spørgeskemaer og/eller interviewguides 
• Forslag til population for de beskrevne målgrupper, der skal indgå i evaluerin-

gen 
 

Udvalget orienteres desuden om status på projektet på det førstkommende møde 
heri udvalget den 12. maj.  
 

5. Studenterhus Aarhus (BE, 14.35, 15 min) 
 Berit Eika orienterede om status i Studenterhus Aarhus, herunder at der i forbin-

delse med den tideligere direktørs afgang er konstitueret en ny, og at der er tiltrådt 
en ny bestyrelsesformand. Endvidere gennemgik hun resultatet fra det seneste 
årsregnskab.  
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I forlængelse heraf stillede hun forslag om, at Studenterhus Aarhus i forhold til en 
række konkrete opgaver inddrages som samarbejdspartner og operatør med hen-
blik på at løse disse for udvalget. Opgaverne, der blandt andet omfatter aktiviteter  
knyttet til fastholdelse af internationale studerende og frivillighed, blev gennem-
gået på mødet. 
 
Følgende blev besluttet 
Udvalget tilsluttede sig, at Studenterhus Aarhus i forhold til gennemgåede opgaver 
inddrages som samarbejdspartner og operatør. Midlerne til Studenterhus Aarhus 
bevilges via udvalgets strategiske midler for 2020. 
 
Rikke Nielsen og Kirsten Brusgaard indgår i dialog med Studenterhus Aarhus om, 
hvorledes opgaverne konkret skal løses og inden for hvilken tidsramme.  
 
Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at udvalget får tilsendt de bevillingsbreve, 
hvori de konkrete opgaver, Studenterhus Aarhus skal udføre, er beskrevet.  

 
6. Alternativ plan for håndtering af afvikling af AU Summer University 

2020 i lyset af COVID-19-situationen (BE, kl. 14.50, 10 min) 
Berit Eika orienterede om, at der i forlængelse af drøftelsen i udvalget den 21. april 
er udarbejdet en oversigt over de kurser på AU Summer University 2020, som kan 
omlægges til virtuel undervisning.  
 
Hertil orienterede Berit Eika om, at der på mødet den 21. april i udvalget var til-
slutning til, at man som udgangspunkt vil bede internationale undervisere om at 
undervise online, og at opfordre egne undervisere til at gennemføre online under-
visning afhængigt af forholdene. Prodekanerne har i mellemtiden fået bekræftet, 
at de undervisere, for hvem det er muligt at omlægge undervisningen, er indfor-
stået med at gøre dette.  
 
Følgende blev besluttet 
Den alternative plan for afvikling af AUSU 2020 som skitseret i bilagsmaterialet 
blev tiltrådt af udvalget. Det betyder følgende: 
 
• Primo maj 

Alle kurser på AUSU omlægges som udgangspunkt til online undervisning og 
tilsvarende eksamen. Alle gæsteundervisere bedes om at undervise online, og 
AU-undervisere opfordres til at gøre det samme. Såfremt gæsteundervisere 
ikke ser mulighed for at undervise online, aflyses kurset. Hvis AU-undervisere 
ønsker at fastholde et fysisk format, opretholdes kurset indtil, der er større 
klarhed om regeringens plan for genåbning. 
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Kommunikation: Underviser orienteres. Studerende orienteres. Der laves en 
ekstra markedsføringsindsats overfor internationale partnere ift. online kur-
susmuligheder for deres studerende, når der er vished om udbuddet. En række 
partnere har allerede rettet henvendelse for at høre om mulighederne. 
 

• 2. juni  
Kurser udbudt af AU-undervisere, der ikke har kunnet omlægges til online un-
dervisning og eksamen, aflyses, hvis det stadig er tvivlsomt, om der kan under-
vises fysisk på campus. 
Kommunikation: Underviser orienteres. Studerende orienteres og forsøges 
omplaceret på online kurser med ledige pladser. 

  
7. Arbejdsgruppe for forretningspraksis i LMS (BE, kl. 15.00, 10 min) 

Berit Eika orienterede om, at der i forbindelse med indfasningen af et nyt LMS er 
opstået behov for to ting i form af: 
• en forretningsafklaring af, hvordan kurser oprettes, anvendes og udfases i det 

nuværende LMS, Blackboard.  
• Udvikling af fremtidige anbefalinger til, hvordan kurser oprettes, anvendes og 

udfases i det kommende LMS, Brightspace.  
 
Til det formål har Edu-IT og AU IT stillet forslag om at nedsætte en 
arbejdsgruppe, der har til formål at komme med klare anbefalinger og konkrete 
løsninger på nedenstående tre forretningsafklaringsspor i LMS-projektet. 
 

1. Administrativ oprettelse af kurser i LMS: 
Hvordan skal kursus- og organisationsstrukturerne være, hvordan skal 
kurser oprettes, og hvordan indrulleres studerende i kurser i LMS’et? 

2. Pædagogisk anvendelse af kurser i LMS: 
Hvordan kan vi øge udviklingen og anvendelsen af pædagogiske 
efterprøvede og brugervenlige kursusskabeloner, som underviserne kan 
anvende i deres proces for kursusdesign, når kurset er blevet oprettet i 
LMS’et? 

3. Housekeeping: 
Hvordan sørger vi for, at inaktive brugere og historiske kurser bliver 
fornuftigt udfaset i LMS’et, så vi reducerer systemkompleksitet og teknisk 
gæld? 

 
Ander Hyldig orienterede om, at leverancerne til det første spor er af kritisk karak-
ter for LMS-projeket. Årsagen er, at disse afklaringer skal være klar, inden Aarhus 
Universitets LMS-leverandør kan påbegynde arbejdet med at udvikle integrationer 
fra det nye LMS til vores studieadministrative systemer (STADS/PLAN). I den for-
bindelse skal der afklares, hvor langt vi ønsker at gå i forhold til at understøtte den 
nuværende praksis. Hvis denne skal understøttes fuldt ud, kræver det, at der skal 
udvikles en såkaldt metadata-applikation, der skal ”oversætte” data fra 
STADS/PLAN til LMS. 

 
Følgende blev besluttet 
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Udvalget tilsluttede sig det fremsatte forslag om at etablere en tværgående og 
hurtigtarbejdende gruppe med en bred kompetenceprofil og med ledelsesmæssig 
tyngde. Arbejdsgruppen skal referere direkte ind i styregruppen for LMS-projektet 
via projektlederen for LMS-projektet som skitseret i det vedlagte bilagsmateriale. 
 
Udvalget tilsluttede sig tillige den i bilagsmaterialet skitserede proces for 
afdækning af og anbefalinger til forretningspraksis for oprettelse, anvendelse og 
udfasning af kurser i Brightspace. 
 
Det blev endelig aftalt, at prorektor og prodekanerne bilateralt afklarer medlem-
skab i arbejdsgruppen, så det rigtige team bliver sammensat. 

 
Anders Hyldig udarbejder en oversigt over de pædagogiske spor i projektet. Hertil 
laver han et oplæg til, hvorledes det sikres, at de pædagogiske centre inddrages i 
den videre proces.  

 
8. Gensidig orientering (BE, 15.10, 15 min) 

Intet til dette punkt. 
 
9. Kommende møder (BE, 15.25, 5 min) 

Det blev aftalt, at der ikke afholdes et ekstraordinært møde i udvalget i den kom-
mende uge. Næste møde er således den 12. maj. 

 
10. Punkter til orientering  

Der var nedenstående punkter til orientering på mødet: 
 
Møde i regi af Circle U 
Der er afholdt møde Circle U med særligt fokus på digital undervisning og eksa-
men. Jens Bennedsen repræsenterede Aarhus Universitet på mødet. Der var ved-
lagt en skriftlig orientering fra mødet til udvalgets orientering.  
 
Monitorering af edu-it i relation til den strategiske rammekontrakt 
Der var en fejl i undervisningsevalueringsdata fra BSS i edu-it-monitoreringen. 
Kirsten Brusgaard har udarbejdet en opdateret oversigt, der var vedlagt som bilag 
til udvalgets orientering. 
 
Efterårets Basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter 
Datoer for efterårets basiskursus i uddannelsesledelse ved danske universiteter er 
offentliggjort. De var vedlagt som bilag til udvalgets orientering. Prodekanerne be-
des videreformidle disse til relevante/potentielle deltagere på fakulteterne 
 

11. Eventuelt  
Intet til dette punkt 


