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Møde den 9. juni, 2020, kl. 13:00 – 15:30 

 

Lokale: Frandsenssalen.  

 

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: Marie Dall og Alexander Estrup (pkt. 3), Camilla Schrøder (pkt. 5), Nicolaj 

Veje Pedersen (pkt.5) og Lars Kiel Bertelsen (pkt. 6) 

Referat 

 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Optag (BE, kl. 13.05, 15 min) 

Berit Eika orienterede om, at ministeren via et brev til de videregående uddannel-

sesinstitutioner har opfordret dem til at oprette flere studiepladser inden for sær-

ligt de teknisk og naturvidenskabelige uddannelser samt sprogfagene ifm. som-

meroptaget 2020. Af brevet fremgår, at de ekstra studiepladser i givet fald skal op-

rettes på uddannelser, der ikke er dimensioneret. 

 

Baggrunden for henvendelsen er, at coronakrisen formodentligt vil få flere til at 

droppe sabbatår og udlandsrejser for i stedet at komme i gang med at læse efter 

sommerferien. 

 

Ministerens henvendelse har været drøftet i universitetsledelsen. Berit Eika orien-

terede kort om resultaterne af drøftelserne, der indebærer, at 

 karakterkravet på 7,0 i eksamensgennemsnit og 7,0 i gennemsnit i Matematik 
A for de fleste naturvidenskabelige og tekniske bacheloruddannelser, diplom-
ingeniøruddannelser (Nat-Tech) er ændret til 6,0 

 karakterkravet om 7,0 i eksamensgennemsnit på bacheloruddannelserne på 
Business and Social Sciences (BSS) er ændret på til 6,0 

En oversigt over de uddannelser, ændringerne er gældende for, kan ses her.  

AU Kommunikation og Presse sørger for at ændringerne annonceres på relevante 
hjemmesider.  

https://bachelor.au.dk/optagelse/kvote-1-og-2/kvote-1-aendringer-2020-nat-tech-og-bss/
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Kristian Thorn orienterede om, at AU Uddannelser vil udarbejde et oversigt, der 
viser de potentielle konsekvenser, de ændrede karakterkrav kan få for optaget. Ud-
valget orienteres herom, når det forelægger.  

Berit Eika orienterede om, at universitetsledelsen også har haft en initial drøftelse 

af Aarhus Universitets optagelseskriterier fra 2021. AU Uddannelse er i forlæn-

gelse heraf blevet bedt om at udarbejde materiale, der skal danne udgangspunkt 

for en drøftelse i Udvalget for Uddannelse i efteråret. Kristian Thorn fremsender 

materialet til Jeppe Norskov Stokholm, når der er færdigt.  

 

3. Nationalundervisningspris (Be, kl. 13,20, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2021 hæd-

rer to undervisere/-teams på universiteterne med en national undervisningspris.  

 

Udvalget drøftede med udgangspunkt i erfaringerne fra 2020 en proces for, hvor-

ledes indstillingen af de to kandidater skal tilrettelægges i 2021.  

 
Jeppe Norskov Stokholm gennemgik indledningsvist de erfaringer, der blev ind-
hentet ifm. indstillingen sidste år, mens Berit Eika orienterede om de drøftelser, 
Universitetsledelsen har haft vedr. den nationale undervisningspris. 
 
Følgende blev besluttet 
Det blev aftalt, at Jeppe Norskov Stokholm på baggrund af udvalgets drøftelser og 
input udarbejder et oplæg til en proces. Heri skal også indarbejdes et scenarie, 
hvor processen vedr. den nationale undervisningspris sammenkobles med Aarhus 
Universitets Pædagogiske Hæderspris. Oplægget forelægges udvalget på et af de 
kommende møder heri med henblik på kvalificering.  

 

4. Trivselsmidler (Be, kl. 13.40, 35 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 identificerede på mødet den 28. februar fire spor, som 

det ønskede at arbejde videre i.  

 

Udvalget besluttede den 28. februar, at spor 3 skal være centreret omkring studen-

terdrevne projekter. Berit Eika og Maria Juhler Maibom har på den baggrund af-

holdt møder med Studenterrådet, hvor en initial drøftelse af projekternes udform-

ning og mulige tilgange er foretaget. Studenterrådet har på den baggrund udarbej-

det forslag til tre nedenstående projekter, som Marie Dall præsenterede for udval-

get mhp. drøftelse og kvalificering.   
 

 Projekt 1: Titel: Buddy-ordning  

 Projekt 2: AU-Helpline  

 Projekt 3: TEDxAarhus University – A Healthy University Life 
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Følgende blev besluttet 

Udvalget udtrykte ros til de tre projekter og præsentationen heraf. Særligt var der 

begejstring for den grafiske fremstilling, som blev vist på mødet. Den illustrerer 

hvorledes de tre projekter er indbyrdes forbundet og dermed supplerer hinanden.  

 

Der var enighed i udvalget om, at de ansøgte midler til de tre projekter skal bevil-

ges. Udvalget havde en række kvalificerende bemærkninger til de tre projekter, 

som Jeppe Norskov Stokholm sørger for bliver videreformidlet til Studenterrådet. 

Han sørger tillige for, at der udarbejdes et bevillingsbrev, der tilsendes Studenter-

rådet, hvori de nærmere rammer vedr. projekternes løbetid, evaluering og afrap-

portering er beskrevet.  

 

Udvalget blev hertil orienteret om følgende  

Status på spor 1 

 Berit Eika orienterede om, at udvalget har besluttet, at spor 1 skal have fokus 
på første studieår, førsteårsdidaktik og overgangen fra gymnasieskolen til uni-
versitetet, og at indsatserne, der udvikles, skal kunne kobles med de aktiviteter, 
der påtænkes igangsat i regi af Aarhus Universitets Strategi 2025. 
 

 Udvikling af virtuelt studiestartskoncept  
Fase 1: Studiestart 2020 
Projektet er igangsat mhp. implementering omkring 1. august 
 
Fase 2: Studiestart 2021  
Igangsætning afventer evaluering af fase 1. Udvalget har besluttet, at det på 
baggrund af fase 1, en evaluering heraf samt en projektbeskrivelse til fase 2 
træffer beslutning om, hvorvidt fase 2 skal igangsættes. Dette sker i E20. 

 

Status på spor 2 

 Berit Eika orienterede om, at udvalget har besluttet, at formålet med sporet er 
at udvikle tiltag, der kan understøtte undervisere og andet personale, der mø-
der situationer, hvor de har behov for at hjælpe studerende, der mistrives, eller 
har udfordringer af personlig karakter. AU Studiestøtte har udarbejdet en pro-
jektbeskrivelse og et budget, der blev godkendt af udvalget den 28. april.  

 
Status på spor 4 

 Berit Eika orienterede om, at udvalget har besluttet, at det skal have fokus på at 
etablere en sammenhængende og målrettet studenterkommunikation.  
Udvalget drøftede den 28. april et forslag til et projekt udarbejdet af AU Ud-
dannelse. Det blev besluttet, at AU Uddannelse skal fremsende en revideret 
projektbeskrivelse, der har karakter af et for-projekt.  
Det blev aftalt, at projektbeskrivelsen sendes i skriftlig høring i udvalget, når 
den forelægger. Jeppe Norskov Stokholm sørger herfor.  

 

Indmelding til Uddannelses- og forskningsministeriet 

 Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt uddannelsesinstitutionerne 

om i kortfattet og overordnet form at melde ind, hvad de forventer at igang-
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sætte af indsatser. Deadline er 15. juni. Et forslag hertil blev forelagt og god-

kendt af udvalget. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at de indmeldingen bli-

ver tilsendt Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 

Standardinterventioner 

 Berit Eika orienterede om, at udvalget har besluttet, at Aarhus Universitet skal 
deltage i en undersøgelse om studentertrivsel. Undersøgelsen er udbudt af Ud-
dannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Studenterrådgivningen 
og løber i F21 og E21. Materiale hertil blev forelagt og godkendt af udvalget. 
Materialet sendes efter mødet til prodekanerne (cc uddannelsesrådgiverne), 
der bedes videreformidle dette til fagmiljøerne. Jeppe Norskov Stokholm sør-
ger herfor. 

 

5. KOT kommunikation (Be, kl. 14.15, 10 min) 

Camilla Schrøder orienterede om kommunikationsplanen ifm. KOT for 2020.  

 

Følgende blev besluttet 

På baggrund af orienteringen    

 godkendte udvalget kommunikationsplanen, tidsplan og vagtplan – inklusiv 

egen tilgængelighed for pressen og rollen som godkender af pressemateriale 

ved ansøgning og optag. 

 tog udvalget til efterretning, at det i forbindelse med udmeldingen ved ansøg-

ningsfrist fortsat er vigtigt at understrege, at tallene er foreløbige og kan ændre 

sig ved den endelige opgørelse.  

Camilla Schrøder gjorde opmærksom på, at der var en forholdsvis stor ændring 

fra de foreløbige tal til de endelige tal ifm. kvote 2. 

 drøftede udvalget de oplistede positioner/svar på corona-relaterede emner, 

som beskrevet i kommunikationsplanen. Herunder hvordan Aarhus Universitet 

forholder sig til et potentielt stigende antal ansøgere og det politiske pres om at 

øge optaget. Disse inkorporeres i den fælles Q&A. 

 

Udvalget havde en række tekstnære bemærkninger til materialet. Det blev aftalt, at 

Camilla Schrøder justerer dette og 

 indsætter det opdaterede spørgsmål/svar vedr. øget optag.  

 gennemskriver spørgsmål/svar vedr. kvalitet 

 

KOT-kommunikationsplanen sendes herefter til Universitetsledelsen som et punkt 

til meddelelse på deres møde den 24, juni. Camilla Schrøder sørger herfor.  

 

6. Registrering af undervisningsaktiviteter i Pure (Be, kl. 14.25, 20 min) 

 Nicolaj Veje Pedersen orienterede om, at en ny indholdstype Kursus teknisk er 

forberedt i Pure. Før evt. ibrugtagning på Aarhus Universitet skal der tages stilling 

til, hvorledes indholdstypen skal anvendes af undervisere, og hvad der er den mest 

hensigtsmæssige kommunikations- og udbredelsesstrategi i forhold til Pure-bru-

gerne.  
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Følgende blev besluttet 

Udvalget gjorde opmærksom på, at en forudsætning for succesfuld integration af 

indholdstypen Kursus i Pure er afhængig af, at processen med at registrerer oplys-

ninger heri for den enkelte medarbejder automatiseres. Dette kan eksempelvis ske 

ved, at de relevante oplysninger automatisk høstes i undervisnings- og eksamens-

planlægningssystemet, Plan, og registreres i Pure.  

 

Hertil opfordrede udvalget til, at den grafiske visning af indholdstypen Kursus i 

Pure forbedres.  

 

Nikolaj Veje Pedersen og Jeppe Norskov Stokholm undersøger, hvilke muligheder 

der er i forhold til ovenstående. I den forbindelse inddrages John Westensee, AU 

FER.  

 

Udvalget besluttede i forlængelse heraf, at 

 indholdstypen Kursus implementeres i Pure  
 indholdstypen Kursus som første skridt pilottestes i regi af adjunktkurset, og 

at tilmeldte til sidstnævnte skal afprøve det ved først mulige givne lejlighed. 
Jeppe Norskov Stokholm og Nikolaj Veje Pedersen kontakter Tina Bering Kei-
ding med henblik på at aftale de nærmere rammer herfor 

 registrering af undervisnings- og vejledningsaktiviteter for alle øvrige undervi-
sere til en start bliver frivillig  

 der ikke aktivt annonceres om implementeringen af indholdstypen Kursus i 
Pure over for de relevante målgrupper så længe pilottesten kører  

 at Nikolaj Veje Pedersen efter pilottestens afslutning skriftligt orienterer Ud-
valget for Uddannelse om erfaringerne herfra 

 at udvalget på baggrund heraf træffer beslutning om retningslinjerne for ønsk-
værdig anvendelse af Kursus samt tilrettelæggelsen af en kommunikations- og 
udbredelsesplan 

 

7. Campus 2.0 – implementering af anbefalinger (Be, kl. 14.45, 30 min) 

Berit Eika orienterede om, at Campus 2.0 arbejdsgruppen, som udvalget har ned-

sat, har udarbejdet en række anbefalinger vedr. studie- og læringsmiljø. Arbejds-

gruppens formand, Lars Kiel Bertelsen, præsenterede på mødet et forslag til, hvor-

ledes det kan implementeres. Det indebære udvikling af et koncept for inddragelse 

af studerende og videnskabeligt personale ifm. flytninger, renoveringer og nybyg-

geri i regi af Campus 2.0.  

 

Der var fra Campus Plan og Projekt, AU Økonomi og Bygninger ansøgt om strate-

giske midler til udvikling, indholdsbeskrivelse og test af konceptet. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget havde en række kvalificerende bemærkninger til forslaget, som Lars Kiel 

Bertelsen vil indarbejde i forslaget. Det drejer sig blandt andet om, at det skal være 
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tydeligt, at projektets primære fokus skal være at udvikle en metode til, hvorledes 

man kan sikre en systematisk inddragelse af uddannelses- og læringsperspektivet i 

forbindelse med udvikling af de fysiske rammer på campus.  

 

Udvalget besluttede at bevilge det ansøgte. Det blev betonet, at Campus Plan og 

Projekt, AU Økonomi og Bygninger i forbindelse med udvikling, indholdsbeskri-

velse og test af konceptet skal inddrage relevante aktører, herunder det universi-

tetspædagogiske center. Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at der udarbejdes et 

bevillingsbrev og et kommissorium til Campus Plan og Projekt, AU Økonomi og 

Bygninger. 

 

Det blev aftalt, at Campus 2.0 Styregruppen orienteres om bevillingen på deres 

kommende møde den 24. juni. Jeppe Norskov Stokholm søger herfor. 

 

8. Gensidig orientering (BE, 15.15, 5 min) 

Nedenstående punkter blev drøftet  

 

Retningslinjer for afholdelse af fester på Aarhus Universitet i forbindelse med 

studiestarten 

 Det blev aftalt, at punktet skal drøftes i universitetsledelsen.  
 Niels Lehmann og Finn Borchsenius udarbejder et oplæg hertil, der sendes til 

Camilla Staniok (staniok@au.dk), der sørger for, det kommer på dagsordenen 

 

Tilbud om vejledning og ekstra undervisning til studerende med særlige behov 
 Det blev drøftet, hvorvidt og i hvilket omfang der skal udvikles tilbud om vej-

ledning og ekstra undervisning til studerende med særlige behov ud over de 
tilbud, som allerede eksisterer.  

 En række forskellige muligheder blev foreslået, herunder etableringen af en 
buddy-ordning.  

 AU Uddannelse udarbejder et oplæg, som præsenteres for udvalget. Dette en-
ten på mødet den 23. juni eller den 4. august. Kristian Thorn sørger for at 
fremsende materialet til udvalget (jns@au.dk), når det er udarbejdet.  

 

Covid-19: Retningslinjer for studerende, der kommer i karantæne 

 Det blev drøftet, hvilke retningslinjerne, der skal gælde for studerende på Aar-
hus Universitet, der kommer i Covid-19 relateret karantæne.  

 Der var enighed om, at disse skal være fælles på tværs af fakulteterne.  
 Kristian Thorn søger for, at AU Uddannelse udarbejder et sæt retningslinjer, 

og at disse udmeldes på relevante hjemmesider og kommunikationsplatforme 

 

9. Kommende møder (BE, 15.20, 5 min) 

Udvalget gennemgik dagsordenen til de kommende møder. Det blev besluttet, at 

punktet vedr. Kommunikation til studerende, der er dagsordenssat til mødet i ud-

valget den 23. juni, sendes i skriftlig høring i udvalget. Jeppe Norskov Stokholm 

sørger herfor.  
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10. Punkter til orientering (BE, 15.25, 5 min) 

Der var følgende punkter til orientering på dagens møde. 

Udbud af entreprenørskabskursus S20 

To af elementerne i Aarhus Universitets erhvervssatsning er iværksætteri og entre-

prenørskabsundervisning. Udvalget godkendte i den forbindelse i 2019 et oplæg 

til, hvordan den tværgående entreprenørskabsundervisning kan tilbydes på ud-

dannelserne på Aarhus Universitet. Det bestod i at udbyde et tværfagligt entrepre-

nørskabskursus på 5 ECTS på AU Summer University 2020. Kurset var udviklet af 

lektor Claus Thrane fra Institut for Virksomhedsledelse. 

Kurset afvikles ikke grundet for få tilmeldte studerende. Der var efter tilmeldings-

fristens udløb 5 studerende på kurset. 

 

Status på studiestart 2020 - Kommunikation 

Udvalget efterspurgte på forrige møde en samlet opdatering på kommunikationen 

ift. studiestart 2020 for hvert fakultet. Den er indsamlet via VEST og var vedhæftet 

som bilag til udvalgets orientering. 

 

Principper for god information om universitetsuddannelser 

Danske Universiteters har fremsendt "Principper for god information om universi-

tetsuddannelser". Principperne er godkendt af Rektorkollegiet den 19. maj 2020 

og var vedhæftet som bilag til udvalgets orientering. 

 

11. Eventuelt  

Intet til dette punkt 


