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Møde den 26. maj, 2020, kl. 13:00 – 15:00 

 

Lokale: Virtuelt via ZOOM. 

 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (Nat/Tech), Lise Wogensen 

Bach (HE), Niels Overgaard Lehmann (AR), Per Andersen (BSS) og Kristian Thorn (AU 

Uddannelse) 

 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Jens Bennedsen og Kirsten Brusgård (pkt. 2), Liza Strandgaard (pkt. 3), Bir-

gitte Højland (pkt. 4), Jonas Lysgaard (pkt. 5), Maria Juhler Maibom (pkt. 6) 

 

 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Evaluering af edu-it spørgsmål (Be, kl. 13.05, 15 min) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget i december 2019 bad de pædagogiske centre 

om at evaluere og komme med forslag til ændringer af det spørgeskema, som an-

vendes til evaluering af edu-it indsatsen på redesignede kurser.  

 

De pædagogiske centre har udarbejdet en analyse baseret på fokusgruppeinter-

views med studerende fra alle fem fakulteter. Den konkluderer, at spørgsmålene til 

evaluering af EDU IT-satsningen er formuleret på en måde, så de risikerer at blive 

misforstået, og derfor ikke fungerer som et validt måleredskab. På den baggrund 

fremlagde de pædagogiske centre et forslag til reformulering af spørgeskemaet, 

som blev forelagt udvalget til drøftelse med henblik på godkendelse.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte ros til arbejdet og det fremsendte materiale. Udvalget fulgte den 

forelagte indstilling, hvilket betyder, at   

 der foretages en reformulering af definitionen af ”digitale aktiviteter”  

 der udarbejdes en indledende tekst og eksempellister,  

 der laves en ensartet likert-skala  

 de foreslåede konkrete reformuleringer af spørgsmål, herunder det generelle 

edu-it spørgsmål, implementeres  

 det reformulerede spørgeskema skal anvendes fra E20.  

Det betyder, at de pædagogiske inden for en uge skal udarbejde eksempellister, 

der kan anvendes. 
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 spørgsmålene til underviserne fortsat så vidt muligt skal spejle spørgsmålene 

til de studerende. De pædagogiske centre udarbejder en evaluering og justering 

af disse, som sendes til udvalgets orientering på mødet heri den 23. juni. 

 

Udvalget ønskede i forlængelse af ovenstående, at de pædagogiske centre udarbej-

det et forslag til en kvalitativ evaluering, der kan supplere spørgeskemaundersøgel-

sen med et læringsmæssigt perspektiv. Jens Bennedsen sørger for, der bliver laves 

et forslag hertil, som forelægges udvalget til drøftelse og kvalificering heri inden ef-

terårsferien 2020.  

 

Udvalget betonende endeligt, at det i forbindelse med kommunikationen til såvel 

studerende som undervisere er tydeligt, at spørgeskemaundersøgelsen, der vedrø-

rer evalueringen af edu-it indsatsen på redesignede kurser, adskiller sig og er for-

skellig fra den planlagte spørgeskemaundersøgelse, der vedrører den omlagte un-

dervisning relateret til Covid-19 situationen. Såvel Jens Bennedsen som repræsen-

tant for de pædagogiske centre, prodekanerne som Maria Juhler Maibom, der er 

tovholder på sidstnævnte spørgeskemaundersøgelse, vil også være opmærksom 

herpå i forhold til den fremadrettede kommunikation. 

 

3. Datasikkerhed for studerende (Be, kl. 13,20, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget har udpeget CESU som projektejer for ud-

vikling af et modulbaseret e-læringsforløb om databeskyttelse (GDPR) for stude-

rende.  

 

Liza Strandgaard, CESU, gav udvalget en status på projektet. Herunder udform-

ning af forløbet og dets valgte tematikker samt implementeringsscenarier. Den 

nedsatte projektgruppe har siden årsskiftet sammen med repræsentanter fra de 

fem fakulteter, DPO-organiseringen og AU Uddannelse afdækket, hvilke problem-

stillinger, der er relevante at adressere på et tværgående AU-niveau i forhold til 

studerende og databeskyttelse. Dette arbejde er mundet ud i nedenstående priori-

terede liste af overordnede tematikker til e-læringsforløbet.  

 

GDPR basics  

 Baggrundsviden og historik 
 ”GDPR-landskabet” - love og regler der regulerer databeskyttelse. 

 Hvad er personoplysninger? - forståelse og overblik, klassifikationer  
 Forskelle og overlap mellem GDPR og f.eks. cookielovgivningen og ophavsret  

 

Databehandling i praksis  

 Grundlæggende databehandlingsprincipper - god dataskik.  
o de registreredes rettigheder 
o formålsbegrænsning og dataminimering 
o lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed  
o sikker lagring, deling og sletning 
o krav til samtykke og dokumentation 
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 Særligt om større skriftlige opgaver – bachelor og speciale, fælles opgaver, 
forskningssamarbejde  

 Henvisning til blanketter, retningslinjer, vejledninger mm.  

 

Udstyr og sikkerhed på Aarhus universitet  

 AU’s udstyr, digitale platforme og storage-løsninger 

 

Specifikke uddannelsesforløb som f.eks. praktik, klinik, projektforløb  

 Professionalisme, fortrolighed, tavshedspligt, samarbejde med tredjepart.  

 Fakultetsspecifikke retningslinjer – links til studieportaler 

 

Liza Strandgaard orienterede om, at projektet indgår som et led i universitetets di-

gitaliseringsstrategi, der sætter fokus på at styrke de studerendes digitale kompe-

tencer ud over blot digital forståelse. E-læringsmodulerne skal adressere databe-

skyttelsestemaer som har relevans på tværs af AUs uddannelser, men kan også 

adressere fag- og studieforløbsspecifikke databeskyttelsesudfordringer. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte tilfredshed med den aktuelle status på projektet og tilsluttede 

sig de de udvalget tematikker til e-læringsforløbet. Hertil havde det en række kva-

lificerende spørgsmål, som blev drøftet. Særlige observationspunkter i den forbin-

delse var sikring af studenterinddragelse i projektet og udviklingen heraf samt den 

praktiske implementering af e-læringsforløbet på uddannelserne. Begge dele er 

der ifølge Liza Strandgaard er opmærksomhed på.  

 

Hertil blev temaet vedr. GDPR og i hvilket omfang det skal indlejres som et obliga-

torisk element på de enkelte uddannelser også drøftet. Dette tages op igen på et 

senere tidspunkt. Endelig påpegede Liza Strandgaard potentialet i e-læringsmodu-

lerne for ansatte på AU. 

 

Det blev aftalt, at Liza Strandgaard genbesøger udvalget i efteråret 2020, hvor fo-

kus på drøftelsen skal være dels status på projektet og dels implementering af e-

læringsforløbet på uddannelserne. Ift. sidstnævnte medbringer Liza Strandgaard 

et forslag hertil. Jeppe Norskov Stokholm og Liza Strandgaard aftaler, hvornår be-

søget placeres.  

  

4. Aarhus Universitets gymnasiestrategi: handleplaner ift. aktiviteter for 

gymnasielærere med elever (Be, kl. 13.40, 25 min) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitets gymnasiestrategi blev vedtaget i 

2019, og i forlængelse heraf skal en række handleplaner drøftes. På dagens møde 

blev handleplanerne for aktiviteter for hhv. gymnasielever og gymnasielærere 

med elever drøftet. 
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Per Andersen, Finn Borchsenius og Niels Lehmann gav indledningsvist en kort 

orientering om de fakultetsnære aktiviteter, der aktuelt er programsat. Hertil re-

degjorde de for de overvejelser, der er ift. fremadrettede aktiviteter, hvilket udval-

get tog til efterretning. 

 

Birgitte Højland orienterede herefter om, at formålet med de to indsatser er at 

give dem mulighed for at deltage i fagligt forankrede aktiviteter, samt at de skal 

fungere som brobygning og bidrage til at kvalificere de elevernes uddannelsesvalg 

ved at give indblik i universitetsstudier. 

 

Aktuelt findes Aarhus Universitets aktiviteter rettet mod hhv. gymnasieelever og 

gymnasielærere med elever inden for følgende kategorier:  

 Talentprogrammer 
Aktiviteter: Subuniversity, Akademiet for Talentfulde Unge, Forskerspirer 

 Brobygningsaktiviteter 
Aktiviteter: U-days, Studerende for en dag, Studiepraktik, Det Rullende Uni-
versitet, Studievejledning, faglige temadage 

 Faglige tilbud til lærere med elever 
Aktiviteter: Gymnasielivestreaminger, Offentlige foredrag om Naturvidenskab, 
besøg på AUs museer, besøgstjenester, Forskningens Døgn, Fysik og Kemi-
shows, diverse foredrag, workshops og øvelser, online kurser i danmarkshisto-
rie, danmarkshistorien.dk, faglige temadage og besøg på institutter og centre, 
Aktuel Naturvidenskab   

 Hjælp til projekter 
Aktiviteter: Hjælp til SRP, AU Studypedia, hjælp til skriveprocesser 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog orienteringen til efterretning og fandt, at de aktuelle aktiviteter på 

det fælles niveau her et passende omfang, og at kvaliteten heraf er meget høj. Der 

var enighed om, at det fokus, der fakultetsvis er ift. konkrete gymnasieretninger, 

skal fastholdes, da det er vigtigt for rekrutteringen til blandt andet ingeniør-, sprog 

og businessområdet.  

 

5. Bæredygtighed i uddannelse (Be, kl. 14.05, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget har besluttet, at der skal foretages en kort-

lægning af kurser, der udbydes på Aarhus Universitet i F20, hvori der arbejdes 

med emner relateret til bæredygtighed. 

 

Jonas Lysgaard orienterede om, at kortlægningen er færdig, og han præsenterede 

resultaterne heraf for udvalget. Indledningsvist redegjorde han for, at udvalget i 

deres opdrag til kortlægningen besluttede, at formålet hermed skulle være at  

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

redygtighed 

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

uddannelsesniveau samt  
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 en præsentation heraf på au.dk. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget takkede for den store arbejdsindsats, Jonas og hans hold har investeret i 

kortlægningen. Det gav udtryk for, at der var tilfredshed med resultatet, herunder 

at hjemmesiden, hvor materialet er præsenteret, er informativ og honorerer de 

forventninger, der blev stillet hertil.  

 

Udvalget havde en række konkrete anbefalinger til justeringer af hjemmesiden, 

hvilket Jonas Lysgaard tog med i forhold til det videre arbejde. 

 

På baggrund heraf besluttede udvalget, at der fremadrettet arbejdes i følgende 

trin: 

Trin 1: Opdatering af hjemmeside med valideret data. 

 Færdiggøres primo juni og kan anvendes til internt brug 

Trin 2: Mapping af fag i E20 efter samme model som F20.  

 Færdiggøres medio august  

 Lancering af hjemmeside inkl. nyhed omkring 1. september. Jonas Lysgaard 

koordinerer dette med AU Kommunikation og Presse (Camilla Schrøder) 

Trin 3: Mapping af fag i F21 

 Indledes efter semesterstart E20 og lanceres inden udgangen heraf 

 Data for F20 opdateres og valideres så det stemmer for F21 

Det blev aftalt, at Jonas Lysager til udvalget fremsender en projektbeskrivelse for 
ovenstående samt en ansøgning om bevilling af midler til finansiering heraf. 

 

6. Pædagogisk Center (Be, kl. 14.25, 20 min) 

Udvalget samlede op på formiddagens medarbejderseminar i det Universitetspæ-

dagogiske Center. Der var i udvalget tilfredshed med seminaret, drøftelserne og de 

input der blev givet, og der var enighed om, at det udgør et god afsæt for det videre 

arbejde.   

 

Maria Juhler Maibom orienterede om, at hun sørger for, at det materiale, det blev 

udarbejdet på seminaret, bliver samlet og distribueret til udvalget.  

 

Prodekanerne orienterede om, at de enten har eller vil afholde opsamlende møder 

med hhv. CuDim, CUL, STLL og CESU, mens Berit Eika afholder et med EDU-IT 

Hub’en. Det blev aftalt, at udvalget gensidigt orienterer hinanden om udkommet 

af møderne, når de er afhold.   

 

7. Gensidig orientering (BE, 14.45, 5 min) 

Berit Eika orienterede om, at russekretærerne på BSS har fremsendt et brev til ud-

valget og rektoratet vedrørende rammerne for studiestart 2020. 
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Udvalget drøftede henvendelsen. Det blev besluttet, at Berit Eika samler op på 

denne og fortsætter dialogen. Hertil blev det aftalt, at prodekanerne sikrer, at der 

er en fortsat tæt dialog med de rusansvarlige på fakulteterne med et fokus på at 

sikre et højt niveau af studenterinddragelse.  

 

Kristian Thorn orienterede kort om status på de møder, der er afholdt i Bered-

skabsgruppen. Fokus her er pt.  

 Planlægning af undervisning i E20 og status herfor på de enkelte fakulteter 

 Afvikling af Summer University 2020: Status er, at en væsentlig grad af online 
kurser fastholdes 

 Exchange students og tilbud af boliger til dem i E20 

 Kommunikation til gæstestuderende, der er tilmeldt kurser i E20 

 

Hertil orienterede Kristian Thorn om, at de tidligere udmeldte kvoter med de se-

neste politiske beslutninger vedr. genåbning ikke længere er gældende. Det bety-

der, at Aarhus Universitet ikke skal føre regnskab med antallet af studerende, der 

opholder sig samtidigt på Campus. Det er dog fortsat en del af retningslinjerne for 

de studerende, at de ikke må opholde sig på campus ud over en begrænset vente-

periode før og under selve undervisnings- eller eksamensafviklingen.  

Der udsendt en nyhed vedrørende dette på relevante platforme målrettet både stu-

derende og ansatte på Aarhus Universitet. 

 

8. Kommende møder (BE, 14.50, 5 min) 

Dagsordenen til de kommende møder blev gennemgået 

 

9. Punkter til orientering (BE, 14.55, 5 min) 

Spørgeskemaundersøgelse vedrørende omlagt undervisning i F20 

Maria Juhler Maibom orienterede om, at spørgeskemaundersøgelsen, der vedrø-

rer den omlagte undervisning relateret til Covid-19 situationen, har været i udbud. 

Udvalget orienteres om resultatet og det videre forløb pr. mail.   

 

Status på de store undersøgelser 

Udvalget for Uddannelse besluttede i efteråret 2019 at integrere AU's studiemiljø-

undersøgelse (SMU) samt AU's beskæftigelsesundersøgelse i ministeriets undersø-

gelser Uddannelseszoom og Læringsbarometer. AU Uddannelse har udarbejdet en 

kort status på arbejdet med nyt koncept for hhv. SMU og dimittendundersøgelsen 

på AU, der var vedlagt til udvalgets orientering. De næste drøftelser ift. udeståen-

der er sat på dagsordenen til mødet i Udvalget for Uddannelse den 24. juni 2020. 

 

Status fra Det rullende universitet 
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Årsrapporten fra Det rullende Universitets for 2019 er offentliggjort. Af årsrappor-

ten fremgår, at over 12.000 gymnasieelever i 2019 havde fornøjelsen af at få et ær-

ligt indblik i livet som universitetsstuderende på AU samtidig med, at de fik en 

smagsprøve på den faglighed, der ville vente dem på AU. 

Årsrapporten er elektronisk og indeholder links til bl.a. den nye film om Det rul-

lende Universitet, avisartikler om vores undervisningsdage osv. Den kan tilgås 

her: Det rullende Universitets årsrapport 2019 

 

10. Eventuelt  

Intet til dette punkt. 

http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/2268/html5/

