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Møde den 28. februar, 2020, kl. 9:00 – 11:00  

 

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: Maria Juhler Maibom (pkt. 2) og Kirsten Brusgård (pkt. 3) 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden   

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Siden sidst  

Gensidig orientering fra prodekanerne om aktuelle emner på fakulteterne. 

 

3. Bootcamp for ledige akademikere 

Berit Eika orienterede om et forslag til et nyt initiativ, der vedrører afholdelsen af 

en bootcamp for ledige dimittender.  

 

Som en konsekvens af Fremdriftsreformen dimitterer en relativ stor andel af de 

studerende fra Aarhus Universitet og de øvrige videregående uddannelsesinstituti-

oner i byen omkring sommerferien. Det skaber i sensommeren og hen i efteråret 

en pukkel af ledige med en videregående uddannelse. Aarhus kommune har efter-

lyst løsninger på at nedbringe denne, og der har løbende været en dialog med dem 

om dette. 

 

I forlængelse heraf foreligger der et forslag i form af afvikling af en bootcamp i au-

gust 2020 for ledige dimittender. Bootcampen er rammesat som et koncentreret 

forløb på en uge med et varieret udbud af foredrag, workshops, arrangementer 

osv. med et afsluttende match making event.  

 

Berit Eika orienterede om, at forslaget på baggrund af drøftelser mellem rektoratet 

og Borgmesterens Afdeling af sidstnævnte er foreslået skrevet ind i et tillæg til den 

samarbejdsaftale, der er udarbejdet mellem Aarhus Kommune og Aarhus Univer-

sitet. 

 

Forslaget blev fremlagt til kvalificering af udvalget. 
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Følgende blev besluttet 

Udvalget var enige om, at det er et vigtigt initiativ, og at det er væsentlig, at der er 

fokus på relationen til arbejdsmarkedet både under og efter uddannelse. Udvalget 

finder dog, at der er behov for, at de indholdsmæssige elementer i forslaget udfol-

des yderligere, og at rammerne for arrangementet afklares. 

 

Der var i udvalget tillige enighed om, at det er væsentligt at pointere, at Aarhus 

Universitets primære indsatsområde er koncentreret omkring den periode, de stu-

derende er indskrevet på universitetet. Der er på universitets-, fakultets- og ud-

dannelsesniveau implementeret en vifte af initiativer mhp. at styrke de studeren-

des arbejdsmarkedsparathed. Det blev foreslået, at det undersøges, om det præ-

senterede forslag kan kobles sammen med nogle de allerede eksisterende prædi-

mittendindsatser med det formål at afklare, om de gensidigt kan styrke hinanden.  

 

Ift. den praktiske afvikling af forløbet bidrager Aarhus Universitet gerne til initia-

tivet. Dette eksempelvis ved at stille lokaler til rådighed til afviklingen af arrange-

mentet. 

 

Kirsten Brusgaard kontakter Aarhus Kommune mhp. at afklare den videre kom-

munikation og bidrag til projektet. Hertil kontakter hun relevante aktører på Aar-

hus Universitet med henblik på afklaring af eventuel inddragelse i projektet. Hun 

orienterer udvalget, når der er nyt herom.  

 

4. Trivsel 

Berit Eika orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har øremær-

ket 25 millioner til fremme af trivsel på de videregående uddannelsesinstitutioner. 

Aarhus Universitets andel heraf udgør 2,3 millioner kr. Midlerne skal udmøntes i 

perioden 2020-2021 og er givet til udviklingsprojekter og initiativer, der sigter 

mod at styrke trivslen for studerende på de videregående uddannelser. Initiati-

verne kan bl.a. vedrøre forskellige tilgange til at styrke studentertrivslen samt op-

samling og deling af viden om effekten af projekterne. 

 

Af et orienteringsbrev fremsendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet frem-

går, at de ” vil indhente afrapportering om de respektive udviklingsprojekter i 

form af en videnskabelig og/eller systematisk vurdering af udviklingsprojektets 

effekter.”  

 

Udvalget foretog en initial drøftelse af, hvorledes Aarhus Universitet kan udmønte 

midlerne, herunder ud fra hvilke principper og rammer det eventuelt skal ske.  

 

Følgende blev besluttet 

Der var enighed om, at det overordnede fokus for udmøntningen af midlerne skal 

være fællesskab samt social og faglig integration. Hertil var der enighed om, at 
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det er væsentligt, at det sikres, at de studerende inddrages i udviklingen af projek-

terne.  

 

Endelig var der enighed om, at de indsatser, der igangsættes, som et delformål 

skal generere viden til organisationen. I forbindelse med indsatsernes opstart skal 

der derfor opsættes klare rammer for evalueringen af disse. Dette dels med hen-

blik på at indsamle data til videre brug samt eventuel opskalering og udbredelse af 

indsatserne, og dels med henblik på at kunne understøtte kravet om afrapporte-

ring til Uddannelses- og Forskningsministeriet.  

 

Udvalget identificerede fire spor, som det vil afdække mulighederne for at arbejde 

videre i.  
1. Et spor med fokus på første studieår, førsteårsdidaktik og overgangen fra gym-

nasieskolen til universitetet. I den forbindelse kan det eksempelvis afdækkes:  

 Hvordan understøttes de studerendes overgang fra gymnasieskolen til uni-
versitetet og transformationen fra elev til studerende – og herunder hvor-
dan sætter vi bedst fokus på nye studerendes studievaner og forventninger 
til deres universitetsstudier?  

 Hvordan tilrettelægges undervisningen og uddannelserne bedst for første-
årsstuderende?  

 Hvilke udfordringer har de førsteårsstuderende – og hvilke udfordringer 
har universitetet med nye studerende? 

 
Indsatserne, der udvikles, skal kunne kobles med de aktiviteter, der påtænkes 
igangsat i regi af Aarhus Universitets Strategi 2025. 
 

2. Et spor med fokus på at etablere en sammenhængende og målrettet studenter-
kommunikation.  
 
Det blev foreslået, at indsatsen skal være todelt.  
1) Der skal indledningsvist skabes et overblik over det eksisterende kommuni-
kationslandskab målrettet de studerende.  
2) Der skal med udgangspunkt i afdækningen udarbejdes et forslag til, hvorle-
des kommunikationslandskabet kan reorganiseres med henblik på at gøre det 
mindre komplekst. Forslaget skal indeholde et fokus på ”studenterrejsen” 
 
Det blev besluttet, at AU Uddannelse udarbejder et forslag til en projektbeskri-
velse, der forelægges udvalget. Forslaget skal indeholde en beskrivelse af, 
hvordan projektet kan udfoldes - herunder udkast til mål, aktiviteter, inddra-
gelse, plan for opfølgning, og budget.  
 
Aktør: AU Uddannelse V/Kristian Thorn 

 
3. Et spor, der er centreret omkring studenterdrevne projekter.  

 
Det blev aftalt, at Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm tager kontakt til Stu-
denterrådet med henblik på en initial drøftelse af projektets udformning og 
mulige tilgange hertil. 
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Aktør: Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm 
 

4. Et spor det har til formål at udvikle tiltag, der kan understøtte undervisere og 
andet personale, der møder situationer, hvor de har behov for at hjælpe stude-
rende, der mistrives eller har udfordringer af personlig karakter.  
 
Det blev aftalt, at AU Studiestøtte udarbejder en projektbeskrivelse og et bud-
get, der forelægges udvalget mhp. kvalificering og godkendelse 
 
Aktør: AU Studiestøtte leverer et udkast til en projektbeskrivelse 
 

5. Coronavirus i Italien – AU studerende på udveksling  

Kristian Thorn orienterede om situationen vedr. coronavirus. Udvalget var enige 

om, at den er at betragte som ’force majeure’ grundet ukontrollerbarheden ift. 

spredning og tyngde af virus i specifikke områder/lande på givne tidspunkter. Si-

tuationen kan få betydning for de studerende fra Aarhus Universitet, der rejser på 

udvekslingsophold i foråret og efteråret 2020. 

 

Kristian Thorn redegjorde for, at INT-båndet i januar 202o nedsatte en bered-

skabsgruppe, der har arbejdet med at håndtere situationen for studerende fra Aar-

hus Universitet, der skulle have været i Kina i foråret 2020. Nu er yderligere lande 

alvorligt ramt af virus herunder p.t. Singapore, Japan og Italien og dette – herun-

der realistisk mulig spredning til flere lande i den kommende tid – kan få konse-

kvenser for de studerendes mulighed for at færdiggøre et fuldt semester (30 ECTS) 

under udvekslingsophold særligt i foråret 2020. Afhængig af tidshorisonten på 

spredning og indvirkning af Coronavirus globalt, kan der yderligere forekomme 

konsekvenser for studerende, der skal på udvekslingsophold i efteråret 2020.  

 

Følgende blev besluttet 

På baggrund af en indstilling fra beredskabsgruppen besluttede udvalget at støtte 

følgende fælles position: 

 

1) Generelt følger Aarhus Universitet de officielle vejledninger fra de danske 

sundhedsmyndigheder (Statens Seruminstitut) og Udenrigsministeriets Rejse-

vejledning ift. ophold i udlandet. Studerende bedes gøre det samme samt for-

holde sig til vejledningerne fra deres værtsinstitution og de lokale myndighe-

der, der, hvor de opholder sig. 

2) Coronavirus er ’force majeure’, og Aarhus Universitet vil inden for eksiste-

rende lovgivningsmæssige og strukturelle rammer og muligheder afhjælpe stu-

derende, der vanskeligt kan afslutte et fuldt semester i udlandet (f.eks. kan der 

tilbydes AUSU-kurser eller andre ”lokale” faglige løsninger).  

a) De faglige miljøer og studieadministrationen på Aarhus Universitet opfor-

dres til at møde de berørte studerende med størst mulig fleksibilitet med 

henblik på, at de kan gennemføre de normerede 30 ECTS pr. semester. 
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Der kan dog opstå situationer, hvor den studerende må indhente mang-

lende ECTS på et senere tidspunkt. 

b) For studerende, der skal på udvekslingsophold i efterår 2020, vil der være 

mulighed for at blive hjemme og tage semestret på Aarhus Universitet i 

stedet, hvis undervisningsmulighederne på værtsinstitutionen er begræn-

sede eller uafklarede. Det vil ikke være muligt at blive tildelt en alternativ 

udvekslingsplads. Det skyldes dels, at det potentielt kan dreje sig om 

mange studerende, der skal omplaceres, dels at det ikke er muligt at forud-

sige, om en eventuel ny destination vil blive ramt af Coronavirus.  

3) Berørte studerende, der er blevet tildelt et fakultetsstipendium, kan ved doku-

mentation af afholdte omkostninger, der knytter sig til udvekslingsopholdet, 

fastholde stipendiet. Den studerende skal dog dokumentere, at der er forsøgt 

refusion gennem forsikringsselskab. 

 

Ift. kommunikation på hjemmeside, direkte kommunikation til studerende og ved 

evt. medieinteresse er det den ovenstående fælles position, som Aarhus Universi-

tet tager udgangspunkt i. Universitetets kommunikations- og pressechef, Sys Chri-

stina Vestergaard, og international chef, Rikke Nielsen, fungerer som kontaktper-

soner. 

 

6. Kvote 2 - Kommunikationsplan  

Berit Eika orienterede om, at der er udarbejdet et forslag til en kommunikations-

plan ifm. kvote 2. Den blev forelagt udvalget med henblik på kommentering og 

godkendelse. 

 

Primær talsperson på taludmeldingen er Berit Eika med Kristian Thorn som sted-

fortræder – og prodekanerne, hvor det vedrører initiativer på de respektive fagom-

råder. Kontaktoplysninger optræder på AU’s pressewebsite om KOT jf. tidligere år. 

 

Udvalget havde en række kvalificerende bemærkninger til kommunikationspla-

nen, der herefter blev godkendt.  

 

Jeppe Norskov Stokholm sørger for, at Camilla Schrøder, AU Kommunikation og 

Presse, orienteres herom. Hun justerer på baggrund heraf kommunikationsplanen 

til.  

 

7. Circle U - Mission Statement 

Berit Eika orienterede om, at der i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen 

vedr. Circle U er der udarbejdet et Mission Statement. De indholdsmæssige ele-

menter heri blev kort gennemgået.  

 

Udvalget tog orienteringen til efterretning.  
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8. Kommende møder  

Udvalget gennemgik dagsordenerne for kommende møder. Der var enkelte forslag 

til justeringer herfra, hvorefter de blev godkendt.  

 

9. Meddelelser  

Berit Eika orienterede om, at der er udarbejdet status på ansøgning om masterud-

dannelsen i informatikundervisning. Udvalget tog orienteringen til efterretning.  

 

10. Eventuelt 

Jeppe Norskov Stokholm orienterede om, at 

 Uddannelsesrådet på Syddansk Universitet kommer på besøg den 12. maj.  

Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm udarbejder et program for besøget, 

som forelægges udvalget, når det er klar. 

 der planlægges et besøg på Universitetet i Oslo den 27. august.  

Berit Eika og Jeppe Norskov Stokholm udarbejder et program for besøget, 

som forelægges udvalget, når det er klar.  

Jeppe Norskov Stokholm sørger samtidig for, at besøget lægges ind i udvalgs-

medlemmernes kalendere. 

 

Niels Lehmann orienterede om, at han har været til det første møde i det udvalg, 

Undervisnings- og Forskningsministeriet har nedsat, der har fået til opgave at un-

dersøge mulighederne for at gøre indgangene på universitetsuddannelserne mere 

overskuelige. I forbindelse med udvalgets arbejde planlægges der et besøg på Hel-

sinki Universitet. Det har på tre år har reduceret antallet af bacheloruddannelser 

fra 100 til 30, og opretter ikke længere uddannelser, som optager færre end 40 

studerende. Niels orienterer udvalget, når der er nyt at berette.  

 

Berit Eika orienterede om, at der har været afholdt bestyrelsesmøde den 20. fe-

bruar, hvor uddannelsesberetningen for 2019 blev godkendt. Bestyrelsen udtrykte 

ros til både uddannelsesberetningen og det arbejde, der blev udført på uddannel-

sesområdet. Berit Eika orienterede om, at der i forbindelse med godkendelsen af 

uddannelsesberetningen havde været drøftelser vedr. nogle delelementer heri. Ud-

valget tog orienteringen til efterretning.  


