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Møde den 1. juli, 2020, kl. 15:00 – 17:00 

 

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: Eva Kvistgaard Arent (Teamleder, Vest, Nat/Tech) (pkt. 2), Frederik Langkjær 

(pkt. 3) og Kirsten Brusgaard (pkt. 4)  

 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 15.00, 5 min.)  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Virtuel studiestart (Finn Borchsenius, 15.05, 25 min) 

Berit Eika orienterede om, at udvalget den 28. april bevilgede midler til udvikling 

af et virtuelt studiestartsforløb, der skal lanceres i forbindelse med studiestarten 

2020. Forløbet er døbt Study@AU. 

  

Der er nedsat en styre- og arbejdsgruppe for projektet. Finn Borchsenius er for-

mand for styregruppen, og han introducerede kort om status på projektet og den 

videre proces frem mod lanceringen heraf i forbindelse med studiestart 2020.  

 

Eva Kvistgaard Arent, der er medlem af styregruppen, gennemgik opbygningen af 

Study@AU. Der består af fire moduler i form af følgende: 

 

 Modul 1: Kend dit universitet 
 Modul 2: Kend din uddannelse 

 Modul 3: Kend dine digitale platforme 
 Modul 4: Kend dit fællesskab 

 

Indholdet til de enkelte moduler blev kort gennemgået. Udvalget havde i den for-

bindelse nogle konkrete forslag til justeringer, som Eva Kvistgaard Arent søger for 

bliver indarbejdet i materialet.  

 

De fire moduler består af tekst, visualiseringer og videosekvenser, og indholdet er 

sat i produktion med deadline den 17. juli. De studerende får adgang til Study@AU 

umiddelbart efter, de har fået besked om, de er optaget på Aarhus Universitet. 

Hensigten med den tidlige adgang er at inddrage det tidsrum, der er mellem, de 

studerende får besked om, at de er optaget, til de møder på campus første gang, 
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som en aktiv del af studiestarten. Den virtuelle studiestart er åben for de stude-

rende frem til slutningen af september.  

 

Eva Kvistgaard Arent orienterede om, at en model for evaluering af Study@au.dk 

er under udvikling. Den skal afvikles omkring 1. oktober og have til formål  
1) at få information om anvendelse og indhold, så vi kan lave et endnu bedre pro-

dukt i 2021 

2) at afrapportere til UFM hvad trivselsmidlerne er brugt til, og hvilken effekt det 

har haft 

Udvalget vil på mødet den 18. august blive præsenteret for et forslag til indhold og 
form på evalueringen mhp. kvalificering og godkendelse heraf. Anna Elsborg Ba-

ger fra CUL står for udviklingen heraf.  

Det er tanken, at Study@AU på baggrund af gennemløbet i 2020 og evalueringen 

heraf skal justeres og udvides med yderligere 2-4 moduler i 2021. I den forbin-

delse inddrages de erfaringer, som man på Arts gør i forhold til de tre moduler, de 

udbyder her i 2020. Det drejer sig om 

 

 Modul 1: Studievaner 

 Modul 2: Studiestrategier 
 Modul 3: Studietrivsel 

 

Følgende blev drøftet 

Udvalget havde en række spørgsmål af indholdsmæssige karakter vedr. evaluerin-

gen af forløbet og den videre proces frem mod studiestart, som blev drøftet.  Ift. 

hertil oplyste Eva Kvistgaard Arent, at  
 Indholdet og formen er tilrettelagt således, at de studerende via de indlagte 

tekster, videoklip, quizzer og lydfiler ledes gennem modulerne med fokus 
på at sikre en høj gennemførselsprocent  

 Der indgår support i Study@AU, som de studerende let kan tilgå, hvis der 
opstår problemet ift. komme ind i eller at gennemføre modulerne 

 Ift. evalueringen vil der være fokus på både indhold, form og user experi-
ence 

 Ift. versionen for 2021 vil der blive arbejdet med en ramme, der indeholder 
nogle fælles overordnede temaer, hvor inden for faglighederne kan udvikle 
fagspecifikt indhold  

 

Udvalget ønskede en særlig opmærksomhed på, at der er forskel på forskellige fag-

ligheders måder at arbejde med stoffet, og at der derfor skal være en tæt inddra-

gelse af de faglige miljøer, især studieleder i udviklingen af yderligere moduler. Li-

geledes bad udvalget arbejdsgruppen om at være opmærksom på og inddrage sy-

nergier mellem study@AU og AU Educate.  

 

Udvalget præsenteres for resultaterne af evalueringen af Study@AU 2020, når de 

foreligger. På baggrund heraf drøftes dels eventuelle justeringer af de moduler, der 

blev udbudt i 2020, og dels indhold og omfang af de moduler, der skal udvikles 

mailto:Study@au.dk
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frem mod studiestart 2021. Det blev aftalt, at styregruppen fremsender en projekt-

beskrivelse hertil, og at der i denne fortsat skal være fokus på kvalitet frem for 

kvantitet.  

 

3. De store undersøgelser (BE, 15.30, 25 min) 

Frederik Langkjær orienterede om, at udvalget i efteråret 2019 besluttede at inte-

grere Aarhus Universitets studiemiljøundersøgelse (SMU) samt beskæftigelsesun-

dersøgelsen i hhv. Uddannelseszoom og Læringsbarometer. 

 

Udvalget blev på mødet den 26. maj 2020 skriftligt orienteret om status på arbej-

det med studiemiljø- og dimittendundersøgelsen samt et oprids af de udeståender, 

der er i forbindelse hermed.  

 

Frederik Langkjær gav udvalget en kort opdatering herpå. 

 

Aarhus Universitets Dimittendundersøgelse 

Efter udmelding fra Styrelsen primo juni ligger det nu klart, at der ikke foretages 

ændringer i spørgerammen i 2020 og 2021. Frederik Langkjær orienterede om, at 

resultaterne fra spørgeskemaerne suppleres af en række emnerapporter, der base-

rer sig på data fra Styrelsens datawarehus vedr. beskæftigelsesgrad, arbejdsmar-

kedsstatus og ledighed. Udvalget modtog på mødet en kort præsentation heraf i 

Power BI. 

 

Aarhus Universitets Studiemiljøundersøgelse 

Frederik Langkjær orienterede om, at Styrelsens endnu ikke har udsendt det ende-

lige spørgeskema, der består af spørgsmål fra Uddannelseszoom, Dansk Center for 

Undervisningsmiljø og Læringsbarometeret, i en godkendt form. Når det forelig-

ger, skal udvalget træffe beslutning om, hvorvidt Aarhus Universitet skal tilkøbe 

spørgsmål.  

 

Frederik Langkjær oplyste, at Styrelsen forventer, at det endelige spørgeskema lig-

ger klar medio august. Beslutningen vedr. evt. tilkøbsspørgsmål skal tages i umid-

delbar forlængelse heraf. Det fremgår af det foreløbige materiale, at det endelige 

spørgeskema bliver omfangsrigt. Der vil derfor være behov for, at udvalget i løbet 

af efteråret drøfter, hvorledes resultaterne fra studiemiljøundersøgelsen skal an-

vendes i kvalitetsarbejdet.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget  

 godkendte spørgeskemaerne, der skal indgå i Aarhus Universitets dimittendun-
dersøgelse(r) i efteråret 2020 

 tog præsentationen af emnerapporterne i PowerBI vedr. beskæftigelse og ledig-
hed til efterretning 

 tog status vedrørende studiemiljøundersøgelsen til efterretning 



 

 

  

  

Side 4/9 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

 godkendte den fremlagte plan for de kommende drøftelser i udvalget vedr. an-
vendelse af resultater af studenterundersøgelsen i kvalitetsarbejdet samt fælles 
rammer for handlingsplaner for undervisningsmiljøvurdering på Aarhus Uni-
versitet 

 

Der var i udvalget enighed om, at de mange muligheder for tilkøb af ekstra spørgs-

mål, som gives i Læringsbarometer, betyder, at det samlede spørgeskema bliver 

for omfangsrigt. Konsekvenser heraf er, at der potentielt er en stor risiko for, at de 

studerende ikke gennemfører undersøgelsen med en deraf følgende lav svarpro-

cent til følge.  

Det blev aftalt, at Berit Eika og Kristian Thorn tager problemstillingen op i regi af 

Danske Universiteter.  

 

Udvalget havde en række tekstnære bemærkninger til materialet. Herunder blev 

der lokaliseret en inkonsistent brug af begreberne pseudononymiseret og anony-

miseret. Frederik Langkjær følger op herpå. 

 

4. Spørgsmål til undervisere i relation til monitorering af Edu-it (BE, 

15.55, 10 min) 

Kirsten Brusgår orienterede om, at udvalget på mødet den 26. maj besluttede at 

revidere de spørgsmål til studerende, der via undervisningsevaluering indgår i mo-

nitoreringen af edu-it. På samme møde blev det også besluttet, at spørgsmål til un-

dervisere, der har gennemført re-design, skulle genbesøges med henblik på at 

sikre videst muligt spejling af spørgsmål til studerende. 

 

Følgende blev besluttet 

De reviderede spørgsmål blev godkendt af udvalget og implementeres fra E20 

 

Forårssemesteret 2020 (F20) har været præget af omlægning af undervisningen 

som følge af Covid-19. Udvalget vurderer, at det kan have betydning for de plan-

lagte re-design af kurser i fagmiljøerne, der som følge heraf ikke har kunnet imple-

menteres som intenderet.  

 

Aktuelt gennemføres i samarbejde med Rambøll en undersøgelse, der skal høste 

erfaringerne fra F20 med henblik på læring til fremtidig re-design. Som følge deraf 

blev det besluttet, at opsamlingen på de indsatser, der gennemføres i regi af Edu-it 

satsningen, først finder sted i efterårssemestret, så denne evaluering ikke blandes 

sammen med Rambølls evaluering af kriseomlægningen af forårssemestrets un-

dervisning. Når den igangværende undersøgelse er gennemført, genbesøges de re-

viderede spørgsmål til underviserne med henblik på eventuelt at integrere lærin-

gen fra undersøgelsen. 
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Kirsten Brusgård orienterede om, at der som bilag til punktet var vedlagt en status 

på monitorering af edu-it. Heraf fremgår, at fakulteterne aktuelt har til opgave at 

sikre, at input indtastes i Blackboard frem mod deadline den 24. august.  

 

Det blev aftalt, at Kirsten Brusgård efter mødet orienterer relevante aktører på de 

pædagogiske centre og fakultetssekretariaterne pr. mail om ovenstående beslut-

ninger.  

 

5. Den Nationale Undervisningspris og Aarhus Universitets Pædagogiske 

Hæderspris (BE, 16.05, 15 min) 

Udvalget drøftede på mødet den 9. juni rammerne for indstilling af kandidater til 

hhv. Den Nationale Undervisningspris og Aarhus Universitets Pædagogiske Hæ-

derspris. Med udgangspunkt i erfaringerne fra 2019 og drøftelserne på mødet den 

9. juni præsenterede Jeppe Norskov Stokholm et forslag til  

 hvorledes indstillingen af kandidater til de to priser kan kobles sammen 

 hvorledes kvaliteten af indstillingsmaterialet kan forbedres.  

 

Forslaget vil betyde, at processen vedr. indstilling af kandidater til Aarhus Univer-

sitets Pædagogiske Hæderspris fremrykkes.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget drøftede det fremsatte forslag samt fordele og ulemper herved. Det blev 

på baggrund heraf besluttet, at processen vedr. indstilling af kandidater til hhv. 

Den Nationale Undervisningspris og Aarhus Universitets Pædagogiske Hæders-

pris fortsat holdes adskilt.  

 

Jeppe Norskov Stokholm søger for, at indstillingsmaterialet til Den Nationale Un-

dervisningspris udsendes til fakulteterne ultimo juli. Deadline for indstilling af 

kandidater til udvalget vil være ultimo august. 

  

6. Retskrav og potentiel kandidatrekruttering (KT, 16.20, 15 min) 

Kristian Thorn orienterede om status for årets 1. runde retskravsoptag baseret på 

tal fra ja tak/nej-tak fristen 15. juni.  

 

Baggrunden for orienteringen skyldes, at bachelordimittenders retskrav fra ansøg-

ningsåret 2019 blev forlænget til tre år, hvorfor udvalget ønskede en opmærksom-

hed på betydningen heraf for retskravsoptaget på kandidatuddannelserne. Kri-

stian Thorn redegjorde for, at der ved sommeroptaget 2019 ikke blev registreret en 

mærkbar ændring, hvilket var forventeligt, idet bekendtgørelsen faldt på plads 

sent i forhold til frist for ja tak/nej tak til pladsen og studiestart.  

 

I 2020 er der derimod registreret et fald i antallet af kandidatansøgninger i for-

hold til 2019 på 4 pct., svarende til 560 færre ansøgninger. For ansøgninger med 

retskrav ses et tilsvarende mønster, dog med et fald på 10 pct. 
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AU Uddannelse vil følge udviklingen nøje. De udarbejder blandt andet en analyse 

af adfærd og drivers for valg af kandidatuddannelse, som udvalget har efterspurgt. 

Formålet hermed er dels at få mere viden om området, dels at kvalificere beslut-

ningen om en eventuel kandidatrekrutteringsindsats. Hertil foretages der også 

spørgeskemaundersøgelse. Denne er dels rettet mod de bachelordimittender fra 

Aarhus Universitet, der har valgt ikke at søge deres retskravsuddannelse, og dels 

mod de ansøgere, der har søgt deres retskravsuddannelse og efterfølgende vælger 

at takke nej til den tilbudte plads.  

 

Resultaterne af såvel analysen som spørgeskemaundersøgelse forelægges udvalget 

i august. De foreløbige resultater herfra peger på tre primære drivers for de, der 

ikke har valgt ikke at søge deres retskravsuddannelse 

 Studietræthed 
 Tvivl om, hvilken kandidatuddannelse man vil søge ind på 

 Karriere/ønske om erhvervserfaring, inden der søges ind på en kandidatud-
dannelse 

 

7. Studiepraktik i E20 (KT, 16.35, 15 min) 

Kristian Thorn orienterede om, at Covid-19 situationen kan betyde udfordringer 

for gennemførslen af Studiepraktik, både for de deltagende og for de nuværende 

studerende. Studiepraktik foregår over 2-3 dage i uge 43. Formålet er at bidrage til 

forventningsafstemning forud for uddannelsesvalget og give praktikanterne et tro-

værdigt indblik i hverdagen som studerende. 

 

Styregruppen bag studiepraktikken har for 2020 besluttet at udvise fleksibilitet 

over for forskellige lokale scenarier for afvikling heraf grundet covid-19. Det bety-

der, at der i år dispenseres fra kravet om minimum 2-3 dages studiepraktik, som 

ellers er betinget af vedtægterne, ligesom der kan indgå virtuelle elementer.  

 

Kristian Thorn orienterede om, at AU Uddannelse anbefaler, at Studiepraktik 

2020 gennemføres som planlagt, dog uden overnatning. Dette grundet studieprak-

tikkens strategiske værdi i Aarhus Universitets rekrutteringsindsats. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget besluttede 

 at studiepraktikken skal gennemføres i 2020. Dog med en reduceret kapacitet 
på maksimalt 1.200 besøgende deltagere (mod normalt ca. 2.400).  
Fagmiljøerne og styregruppen kan i den forbindelse overveje at udvikle alterna-
tive undervisningsformer, der kan anvendes i forbindelse med studiepraktik-
ken. Det kan f.eks. være via virtuelle matchmaking aktiviteter mellem gymna-
sieelever og universitetsstuderende. 

 at lokalemæssige behov til Studiepraktik ikke kan prioriteres over undervisning 
til ordinære studerende 
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 at Aarhus Universitet ikke tilbyder praktikanter overnatning i år. Dette pga. ri-
siko for smittespredning ved mange overnattende.  

 

8. Gensidig orientering (BE, 16.50, 5 min) 

Kristian Thorn orienterede om, at der på Aarhus Universitet er udarbejdet et sæt 

retningslinjer for håndtering af COVID-19-smitte blandt studerende på universite-

tets forskelige campusområder. Udgangspunktet er de generelle vejledninger fra 

Sundhedsstyrelsen samt de sektorspecifikke retningslinjer for genåbning af de vi-

deregående uddannelsesinstitutioner.  

 

Operationalisering af retningslinjerne sker i to faser:  

 Fase 1: For perioden 1. juli – 15. august er der udarbejdet tilpassede retnings-
linjer for AU Summer University, der finder sted med et begrænset antal stu-
derende og undervisere til stede på Campus. 

 Fase 2: For perioden 15. august – 1. november håndteres eventuelle smittetil-
fælde som beskrevet i nærværende retningslinjer.  

 

Kristian Thorn orienterede om, at organiseringen og arbejdsgangene vil blive eva-

lueret senest med udgangen af oktober, 2020. Evalueringen danner i samspil med 

det generelle smittebillede i samfundet udgangspunkt for beslutning om den fort-

satte organisering. 

 

Udvalget tilsluttede sig retningslinjerne. Af hensyn til behovet for agilitet i nedluk-

ningsbeslutninger udløst af et udbrud af Covid blandt studerende var det udval-

gets vurdering, at disse skal udmøntes lokalt på fakulteterne.   

 

Udvalget ønskede, at der til retningslinjerne skal tilføjes et afsnit om pressekon-

takt og -håndtering. Hertil ønskede udvalget også, at der skal være opmærksom-

hed på, at der i regi af retningslinjerne er fokus på, at der er en tæt koordinering 

mellem studieadministrationen og bygningsservice. Kristian Thorn søger for, at 

dette indarbejdes i retningslinjerne, som behandles i universitetsledelsens bered-

skabsgruppe primo august.  

 

Hertil havde udvalget en række tekstnære bemærkninger, som Kristian Thorn sør-

ger for bliver indarbejdet.  

 

9. Kommende møder (BE, 16.55, 5 min) 

Udvalget gennemgik dagsordenen for de kommende møder. Berit Eika orienterede 

i den forbindelse om, at der på de kommende møder vil være et punkt reserveret 

AU Strategi 2025 og den dertil knyttede AU Handleplan for 2021. Prodekanerne 

vil i den forbindelse blive bedt om kort redegøre for status for de(n) indsats(er), de 

hver især er ansvarlige for. Yderligere information herfor tilsendes pr. mail fra 

Jeppe Norskov Stokholm.  

 

10. Punkter til orientering  
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Der var følgende punkter til dagens møde 

 

Forslag til projekt om styrkelse af AU's kommunikation til de studerende 

Et forslag til projekt om styrkelse af AU's kommunikation til de studerende har 

været i høring i udvalget. Forslaget er i mødekommet, og der er bevilget 250.000 

kr. til projektet fra udvalgets USM. 

 

Udvidet brug af studieassistenter på Aarhus Universitet  

Et forslag om udvidet brug af studieassistenter på Aarhus Universitet har været i 

høring i udvalget. Forslaget er i mødekommet, og der er bevilget 200.000 kr. til 

projektet fra udvalgets USM. 

 

Fælles AU-linje for vejledning af og kommunikation til AU-studerende med ud-

vekslingsplads i E2020 

Et forslag om en fælles AU-linje for vejledning af og kommunikation til AU-stude-

rende med udvekslingsplads i E2020. har været i høring i udvalget. Forslaget er i 

mødekommet.  

Alle AU-studerende, der har fået tildelt udvekslingsophold i udlandet i E2020 er 

kontaktet pr. mail med information målrettet deres individuelle situation. 

AU-studerende på Erasmus Mundus-uddannelser, fællesuddannelser og sprogud-

dannelser, hvor et udlandsophold er indeholdt som en obligatorisk del af uddan-

nelsen, er kontaktet pr. mail og orienteret om, at de kan fastholde ophold, hvis de 

ønsker det. 

 

Mapping af bæredygtighedskurser - trin 2 og 3 

Udvalget godkendte på mødet den 9. juni trin 2 og 3 vedr. mapping af bæredygtig-

hedskurser omfattende E20 og F21. Der er i forbindelse hermed bevilget 30.000 

kr. fra udvalgets USM til aflønning af studentermedhjælpere på baggrund af en 

ansøgning og et fremsendt budget fra Jonas Lysgaard, DPU 

 

LGU referat 

Der er afholdt møde i LGU den 8. juni. Referatet herfra er vedhæftet til udvalgets 

orientering som bilag 1 

 

Samarbejde med professionshøjskoler og erhvervsakademier 

Danske Universiteters Rektorkollegium ønsker et stærkere samarbejde med pro-

fessionshøjskoler og erhvervsakademier. Rektorkollegiet har i den forbindelse be-

sluttet at nedsætte en arbejdsgruppe under RUP, der træder sammen primo sep-

tember. Udvalgets første opgave er at afklare grundlaget for samarbejdet og udar-

bejde forslag hertil. Aarhus Universitet er repræsenteret i arbejdsgruppen ved Lise 

Wogensen Bach. 

 

Videofortællinger om AU-alumner med funktionsnedsættelser som er i job 
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Rådgivnings- og Støttecentret har lavet en serie videoer med interviews af alumner 

med funktionsnedsættelser, som i dag er i job. En introduktion til projektet og 

links til de enkelte interviews var vedhæftet som bilag 2. 

 

11. Eventuelt  

Berit Eika orienterede om, at Universitetsledelsen på deres møde den 1. juli har 

godkendt det af udvalget fremsendte forslag til et revideret kommissorium. Sidst-

nævnte blev godkendt af udvalget i oktober 2019. 

Det godkendte kommissorium indebærer blandt andet, at udvalget skifter navn til 

Uddannelsesudvalget.  

Universitetsledelsen havde nogle enkelte tekstnære bemærkninger til kommisso-

riet, som Jeppe Norskov Stokholm sørger for bliver skrevet ind. Kommissoriet 

uploades herefter på udvalget hjemmeside.  

  


