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Møde den 21. januar, 2020, kl. 13:00 – 15:00  

 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

 

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: Birgitte Højland (pkt. 2) og Maria Juhler Maibom (pkt. 3, 4, 5 og 6) 

Referat 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. AU Gymnasiestreaminger (BE, kl. 13.05, 25 min.) 

Birgitte Højland orienterede om, at gymnasielivestreamingerne de seneste to år 

har kørt som forsøg med succes. Det vurderes, at ca. 17.500 gymnasieelever har 

deltaget i de 15 livestreaminger, der har været afholdt inden for et bredt spektrum 

af universitetets fagligheder. 

 

Udvalget drøftede projektets fortsatte retning og form. Herunder hvorvidt gymna-

sielivestreamingerne skal være tilgængelige online efter, at livestreamet er afviklet.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget var enige om, at projektet med livestreaminger fortsættes. Herunder at 

der i det videre arbejde med at udvikle tilbuddet arbejdes hen imod en model, 

hvor det bliver en mulighed, at forelæsningerne kan gøres tilgængelige online for 

streaming efter selve livestreamingen.  

 

Der var samtidig enighed i udvalget om, at det er væsentligt for den model, der ud-

vikles, at  

 der tages stilling fra forelæsning til forelæsning til, om den skal offentlig-
gøres efterfølgende 

 der ift. offentliggørelsen af forelæsningen er tale om en redigeret version 
med en varighed på eks. 10, 15 eller 20 min. Dette med henblik på, at den 
offentliggjorte version er tilpasset en form, der er målrettet modtageren, 
og den kontekst, det er tænkt, det skal anvendes i 

 at der tages stilling til, hvor længe den offentliggjorte version skal være til-
gængelig. Det kan eks. være med en varighed på 3, 6, 9 eller 12 måneder 
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 der er fokus på, at den eksklusivitet, som arrangementerne aktuelt har, be-
vares  

 der er tale om et tidsbegrænset eksperiment, som skal evalueres i udvalget 
efter et rul med en varighed på et år 

 

Birgitte Højland opfordrede til, at fakulteterne ift. det fremadrettede valg af te-

maer og drøftelse af antallet af udbudte livestreaminger har fokus på at involvere 

hhv. gymnasiekoordinationsudvalget og gymnasiekoordinatorerne. Prodekanerne 

tog dette til efterretning og sørger for, at det videreformidles på fakulteterne. 

 

3. SMV-videnpiloter (BE, kl. 13.30, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Aarhus Universitets samarbejde med SMV’er har væ-

ret forelagt og drøftet på Erhvervsudvalgsmøder hhv. den 6. marts og den 12. juni 

2019. I den forbindelse blev Erhvervsudvalget præsenteret for en oversigt over, 

hvilke samarbejdsaktiviteter der allerede eksisterer og tidligere har været på om-

rådet mellem studerende, forskere og SMV’er. Gennemgangen af de tidligere sa-

marbejdsaktiviteter gav anledning til et forslag om, at det tidligere initiativ Akade-

mikerkorpset, genoplives i et nyt set up. 

 

En nedsat SMV-arbejdsgruppen under Erhvervsstaben har med udgangspunkt 

heri og erfaringerne fra Akademikerkorpset udarbejdet et forslag til et nyt initiativ 

i form af SMV-videnpiloter. Initiativet har til formål at øge interaktionen mellem 

de studerendes og SMV’er under deres uddannelse. Det blev forelagt Udvalget for 

Uddannelse med henblik på kvalificering, inden det forelægges Erhvervsudvalget. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget for Uddannelse var enige om, at det var et godt og velbeskrevet initiativ, 

men at tiden aktuelt ikke er moden til at gå videre med projektet.  

 

Udvalget vurdererede, at det primære behov aktuelt er, at  

 effekterne af den igangværende pallette af indsatser afdækkes og evalue-
res, inden der sættes nye i gang 

 aktiviteterne ift. SMV’er bindes sammen og koordineres mhp., at Aarhus 
Universitet fremstår med en målrettet profil ift. vores eksterne samar-
bejdsparter. 

 

I den forbindelse blev det foreslået, at Aarhus Universitet udarbejder en strategi, 

der skal sætte kursen for det fremadrettede samarbejde med SMV’erne.  

 

4. Partnerskab for Nyuddannede hurtigere i job (BE, kl. 13.50, 20 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Akademikerne har henvendt sig til Danske Universi-

teter mhp. at etablere et partnerskab, der har til formål at få nyuddannede hurti-

gere i job, og dermed nedbringe dimittendledigheden. Derudover har Dansk Magi-

sterforening og Aarhus Kommune henvendt sig til Aarhus Universitet med forslag 

om lignende partnerskaber.  
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Udvalget drøftede med afsæt i henvendelsen fra Akademikernes til Danske Uni-

versiteter input til, dels hvordan Danske Universiteter og Aarhus Universitet skal 

forholde sig til den konkrete henvendelse, og dels hvordan Aarhus Universitet skal 

forholde sig til henvendelser vedr. partnerskaber og samarbejder om dimittendle-

dighed.  

 

Finn Borchsenius orienterede i den forbindelse om, at han har modtaget tilsva-

rende henvendelser fra Ingeniørforeningen i Danamark og Dansk Magisterfor-

ening. Sidstnævnte har ifølge Niels Lehmann også har rettet henvendelse til deka-

natet på Arts.  

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget var enige om, at bredden af henvendelse gør, at man vil opfordre organi-

sationerne under Akademikerne til at koordinere deres henvendelser og ønsker 

om samarbejde med Aarhus Universitet.  

Hertil var der enighed om, at det eventuelle samarbejde, der skal etableres, ikke 

skal involvere aktiviteter, der påvirker fagligheden og curriculum på uddannel-

serne.  

 

Det blev aftalt, at Maria Juhler Maibom på baggrund af drøftelserne udarbejder et 

udkast til et princippapir, hvori samarbejder med Akademikerne og deres med-

lemsorganisationer rammesættes. Det forelægges udvalget til kvalificering, når det 

er færdigt.  

 

5. Læringsbarometer og uddannelsesbevillinger (BE, 14.10, 10 min.) 

Berit Eika orienterede om, at Folketinget i 2017 vedtog et nyt bevillingssystem for 

de videregående uddannelser. Systemet, der blev indfaset i 2019, er baseret på tre 

grundelementer: 

 Grundtilskud (25%) 

 Aktivitetstilskud (67,5%) 
 Resultattilskud (7,5%) 

 

Som led i fastsættelsen af grundtilskuddet indgår det i modellen, at en mindre an-

del af dette (5%) fremadrettet skulle betinges af resultaterne fra en landsdækkende 

’kvalitetsmåling’ blandt de studerende. 

 

AU Uddannelse har udarbejdet en oversigt opdelt på scenarier, der viser de mulige 

konsekvenser for Aarhus Universitets økonomi. De tre scenariet blev gennemgået.  

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Strategi (BE, 14.20, 30 min) 



 

 

  

  

Side 4/44 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

Programmet for det kommende strategiseminar i udvalget den 27. januar blev 

gennemgået. Det udsendes sammen med det tilhørende bilagsmateriale onsdag 

den 22. januar. 

 

7. Kommende møder (BE, 14.50, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordenerne for kommende de møder. Enkelte punkter 

blev på bagrund heraf flyttet. 

 

8. Meddelelser (BE, 14.55, 5 min) 

Der var følgende meddelelser til dagens møde: 

 

Referat fra møde i LGU 

Der er afholdt møde i LGU den 16. december, 2019. Referatet fra mødet var ved-

lagt som bilag 

 

Uddannelses og Forskningspolitisk Redegørelse 2019 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har udsendt en Uddannelses og Forsk-

ningspolitisk Redegørelse i december 2019. Et kort resume var vedlagt som bilag. 

 

9. Eventuelt  

Kristian Thorn orienterede om status på projektet vedr. Kopernikus. Udvalget tog 

orienteringen til efterretning. 

 

Kristian Thorn orienterede om, at udbudsprocessen vedr. nyt LMS er fuldt afslut-

tet, og der er fundet en leverandør. Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

  


