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Møde den 1. september, 2020, kl. 13:30 – 15:00 
 
Lokale: Mødes afholdes virtuelt  
 
Møde i Uddannelsesudvalget 
 
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: Maria Juhler Maibom (Universitetsledelsens stab) 
 
Gæster: Anne Teglborg og Anders Frølund (pkt. 2), Frederik Langkjær (pkt. 3 og 4).  
 
Afbud: Lise Wogensen Bach og Niels Overgaard Lehmann deltog på mødet fra ca. kl. 
13.45. 
 
 
 
 
 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden (BE, kl. 13.30, 5 min.)  

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Status på rekruttering 2019-2020 samt forslag til justering af kampag-
neaktiviteter frem mod 2021 (BE, 13.35, 20 min) 
Udvalget blev orienteret om status på rekrutteringsaktiviteter i 2019-2020 og 
drøftede herefter hovedpointerne fra evalueringen af 2020-kampagnen med hen-
blik på justering frem mod 2021. 
 
Der var anerkendelse af rekrutteringsindsatsen og materialet, og det blev bemær-
ket, at det ikke har været nævneværdigt påvirket af Covid-19 situationen. Der var 
blev bemærket et par forbedringspunkter, herunder dels et ønske om større fokus 
på underviseren og det faglige i rekrutteringen, dels et ønske om at få adskilt ud-
trykket i outdoor/still-siden af kampagnen fra video-delen. Anne og Anders tager 
det med i det videre arbejde frem mod næste års rekrutteringskampagne. 
 
Afslutningsvis drøftede udvalget kort de bebudede besparelser på markedsføring 
af uddannelser på de videregående institutioner samt eventuelle konsekvenser det 
kan have for vores rekrutteringskoncept. 
 
Følgende blev drøftet og besluttet 
Det blev besluttet, at rekrutteringskampagnen skal drøftes på et universitetsledel-
sesmøde – senest 14. oktober –  og at universitetsledelsen i den forbindelse får 
præsenteret et budget for AUs rekrutteringsindsats med en tydeliggørelse af, hvad 
der kan tages ud, hvis AU får pålagt at spare på budgettet.  Udvalget var enige om, 
at der ikke må tages midler fra vores vejledningsindsats, og at det AU bedst kan 
undvære er outdoor kampagnen. 
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3. Fremdriftsregelsæt på Aarhus Universitet (Lukket punkt) (BE, 13.55, 30 
min) 

LUKKET PUNKT 
 

4. Retningslinjer for eksamensafvikling i E20 (KT, 14.25, 15 min) 
Udvalget drøftede retningslinjer for eksamensafvikling i E20. 
 
Kristian præsenterede materialet og fremhævede, at formålet er at komme ud af 
kriseberedskabet og over i drift. Derfor skal vi allerede nu se på eksamen til vinter. 
Oplægget tager udgangspunkt i beslutninger fra foråret og overføres som en gene-
rel linje for efteråret. Mest kontroversielt er spørgsmål om stedprøverne, hvor der 
er brug for en reduktion af kapaciteten. Der lægges derfor op til, at der er en dialog 
på alle fakulteter om behov og kapacitet. Det bliver dog vigtigt, at vi får en robust 
plan, der ikke skal omlægges senere.  
 
Følgende blev drøftet og besluttet: 
Udvalget udtrykte støtte og opbakning til tilgangen samt til tidlig dialog med alle 
fakulteter om afvikling af vintereksamen. Derudover betonede udvalget, at der er 
brug for muligheden for at kunne lave nødstudieordninger, og at der gerne må 
blive lagt pres på ministeriet for at give universiteterne denne dispensation igen. 
 
I forlængelse af punktet orienterede Berit om, at AU har modtaget det sidste mate-
riale fra UFM i relation til de store undersøgelser, hvor det er muligt at tilkøbe 
yderligere spørgsmål til spørgeskemaet til de studerende. Udvalget bekræftede i 
den forbindelse deres tidligere beslutninger ift. spørgeskemaets indhold og beslut-
tede desuden ikke at tilkøbe yderligere spørgsmål. 

 
Status på årets undersøgelse er på den baggrund som følger: 

 
• AU gennemfører studenterundersøgelsen med fuld population på Lærings-

barometer og med tilvalg af spørgsmål fra DCUM vedr. undervisningsmiljø. 
• AU ikke ønsker at tilkøbe institutionsspecifikke spørgsmål til studenterun-

dersøgelsen. 
• AU ikke ønsker at tilkøbe det særlige spørgsmålsbatteri fra DCUM vedr. det 

digitale undervisningsmiljø. 
• AU ønsker, at der indsættes en outrotekst ved spørgeskemaets afslutning, 

der henviser studerende med trivselsudfordringer til den centrale studie-
vejledning på AU (eller tilsvarende). 

• AU ønsker at tilkøbe institutionsspecifikke spørgsmål til dimittendundersø-
gelsen. 
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Faste punkter 
5. Gensidig orientering vedr. Covid-19 (BE, 14.40, 10 min) 

Udvalget havde en kort gensidig orientering om status på fakulteterne, og der var 
enighed om, at studiestarten alt i alt forløber efter planen. Derudover kunne Kri-
stian fortælle, at de samler op på tilbagemeldingerne i uddannelsesberedskabs-
gruppen løbende.  
 
Kristian orienterede derudover om, at udrulning af Panopto går godt, men at der 
er problemer med at få hardware nok til alle lokaler på AU. 
 
Maria orienterede om de nye retningslinjer for arrangementer af studenterfor-
eninger, som bliver mulige fra mandag 7. september. Retningslinjerne kommuni-
keres i linjen og til studenterforeningerne samt lægges på corona hjemmesiden. 
De vil være tilgængelige for alle fra 3. september.  
 
Derudover drøftede udvalget et udkast til notat om prioritering af lokaleanvendel-
sen på AU. Formålet med notatet er at få en fælles rettesnor og hjælp til at priori-
tere mellem de mange ønsker til afholdelse af aktiviteter og arrangementer på 
tværs af AU.  
 
Udvalget bakkede op om notat med få justeringer og besluttede at fremsende det 
til behandling i universitetsledelsen.  

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

Udvalget gennemgik dagsordenen til de kommende møder. 
 
Udvalget tilføjede et nyt punkt om meritering på dagsordenen til den 15. septem-
ber.  
 
Det blev bemærket, at der ikke er kick-off på projekt Digital Myndiggørelse den 16. 
september, som i stedet flyttes til foråret. 

 
7. Punkter til orientering  

Der er ikke indkommet punkter til fælles orientering til dagens møde 
 
8. Eventuelt (BE, 14.55, 5 min) 

 


