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Møde den 7. januar 2019, kl. 10:00 – 12:00 

Lokale: Rektoratets mødelokale 

Møde i Udvalget for Uddannelse 

 

Medlemmer: Berit Eika (formand), Finn Borchsenius (ST), Charlotte Ringsted (HE), 

Niels Overgaard Lehmann (AR) og Per Andersen (BSS) 

Sekretariatsunderstøttelse: Jeppe Norskov Stokholm (Universitetsledelsens stab) 

Øvrige: Kristian Thorn (AU Uddannelse), Bente Lynge Hannestad (AU Uddannelse) og 

Kirsten Brusgård (Universitetsledelsens stab) 

 

Gæster: Helle Prætorius og Birgitte Højland (pkt. 2), Gitte Stavad (pkt. 3) 

 

Afbud: Birgitte Højland 

 

Referat 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (BE, kl. 10.00,5 min.)  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Referatet fra mødet den 14. december blev godkendt.  

 

2. Gymnasiestrategi (BE/KB, kl. 10.05, 55 min) 

Berit Eika orienterede om, at der med henblik på at understøtte et godt samar-

bejde med gymnasieskolerne er udarbejdet et udkast til en gymnasiestrategi, hvori 

de videre prioriteringer ift. gymnasieindsatsen er udfoldet. Strategien er suppleret 

af 6 handleplaner i form af nedenstående: 

o Handleplan - Gymnasieelever 

o Handleplan – Gymnasielærere med gymnasieelever 

o Handleplan - Gymnasielærere 

o Handleplan - Gymnasieledelser og –bestyrelser 

o Handleplan - Studerende 

o Handleplan - Strategisk gymnasiekommunikation 

 

Følgende blev besluttet 

Udkastet til gymnasiestrategien blev kort fremlagt af Berit Eika. Efter en drøftel-

sen i udvalget blev strategien godkendt med enkelte bemærkninger og forslag til 

justeringer. Det blev aftalt, at Gymnasiestrategien og de supplerende handleplaner 

på baggrund af bemærkningerne fra udvalget revideres og drøftes i Udvalget for 

Uddannelse igen på et kommende møde med henblik på endelig godkendelse.  

 

Hertil drøftede udvalget også forslaget om udpegning af en gymnasiekoordinator 

for hvert fakultet samt den fremlagte funktionsbeskrivelse herfor. Der var enighed 

om, at denne genbehandles af Udvalget for Uddannelse med henblik på endelig 

godkendelse på et senere møde sammen med det øvrige materiale i form af gym-

nasiestrategien og handleplanerne.  

 



 

 

  

  

Side 2/4 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

3. Orientering om foreløbige resultater fra Uddannelseszoom og Læ-

ringsbarometeret (BE/KB, kl. 11.00, 25 min) 

Gitte Stavad og Bente Lynge Hannestad orienterede om hovedresultaterne fra Ud-

dannelseszoom 2018.  

 

Samtlige indskrevne studerende på Aarhus Universitet og samtlige dimittender 

(der har færdiggjort deres fuldtidsuddannelse i perioden 1. oktober 2015 – 30. 

september 2017) har haft mulighed for at deltage i den del af spørgeskemaunder-

søgelsen, der leverer resultater til værktøjet Uddannelseszoom. 

 

Udvalget var enige om, at resultaterne overordnet ser positive ud, om end der en-

kelte områder, der gav anledning til bekymring. 

 

På baggrund af gennemgangen drøftede udvalget beredskabet ift. potentielle te-

maer, der forventes at blive debatteret i pressen. 

 

På Aarhus Universitet har studerende fra en række udvalgte uddannelser desuden 

deltaget i det såkaldte Læringsbarometer, der dels har til formål at levere input til 

det nye bevillingssystem og dels at bidrage med information til institutionernes 

kvalitetsarbejde. Det drejer sig om følgende uddannelser 
o Bacheloruddannelsen i biologi  
o Kandidatuddannelsen i biologi  
o Bacheloruddannelsen i jura  
o Kandidatuddannelsen i jura  
o Diplomuddannelsen i maskinteknik  
o Bacheloruddannelsen i nordisk 
o Kandidatuddannelsen i nordisk  
o Bacheloruddannelsen i økonomi  
o Kandidatuddannelsen i økonomi  
o Bacheloruddannelsen i religionsvidenskab  
o Kandidatuddannelsen i religionsvidenskab  
o Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse  

 

Bent Lynge Hannestad orienterede om, at det ift. Læringsbarometeret kun er svar-

procenterne, der foreligger. Det blev derfor besluttet, at der gives en mere grundig 

præsentationen af resultaterne heraf på mødet i udvalget den 5. februar. 

 

Følgende blev besluttet 

Udvalget tog orienteringen vedr. Uddannelseszoom til efterretning, mens resulta-

terne fra Læringsbarometeret drøftes den 5. februar.  

 

4. Godkendelse af uddannelsesberetning (KB, kl. 11.25, 20 min) 

Berit Eika orienterede om, at den årlige tværgående opfølgning dokumenteres i 

Uddannelsesberetningen, som udvalget fremlægger for universitetsledelsen til 

godkendelse, hvorefter den fremlægges til bestyrelsen til orientering. 
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Følgende blev besluttet 

Berit Eika præsenterede kort Uddannelsesberetningen for 2018, der med enkelte 

forslag til substantielle justeringer blev godkendt. Kirsten Brusgård sørger for, at 

beretningen bliver revideret på baggrund heraf, og at den fremsendes til godken-

delse i universitetsledelsen. 

 

5. Proces for ansøgninger om udbud under erhvervskandidatordningen 

(BE, kl. 11.45, 10 min) 

Berit Eika orienterede om, at erhvervskandidatordningen indebærer, at eksiste-

rende kandidatuddannelser kan godkendes til udbud på deltid for studerende i re-

levant sideløbende beskæftigelse.  Der var i første omgang tale om en forsøgsord-

ning med plads til 20 forskellige uddannelser på landsplan, hvor to er reserveret 

til kunstneriske uddannelser.  Med regeringens vedtagelse af aftalen Fleksible ud-

dannelser udvides ordningen til 50 uddannelser med virkning fra 1. juli 2019.  

 

Berit Eika orienterede i den forbindelse om, at Aarhus Universitet kan søge om 

udbud af erhvervskandidatuddannelser, som andre institutioner har fået god-

kendt, og som Aarhus Universitet i forvejen udbyder på heltid.  

 

Følgende blev besluttet 

Berit Eika gennemgik tidsplanen ift. ansøgning om udbud af uddannelser inden 

for ordningen, som prodekanerne tog til efterretning. Der er aktuelt ansøgnings-

frist d. 15. januar 2019 og 1. september 2019. 

 

Det blev besluttet, at udvalget forud for og som forberedelse til universitetsledel-

sens drøftelse af uddannelsesportoføljen på deres møde den 10. april tager en stra-

tegisk drøftelse af, hvilke uddannelser Aarhus Universitet skal ansøge om at få ud-

budt inden for ordningen. Punktet tages således op igen på mødet i udvalget i slut-

ningen af marts. 

 

6. Kommende møder (BE, kl. 11.55, 5 min.) 

Udvalget gennemgik dagsordener for kommende møder. Der blev stillet forslag 

om at drøfte en række emner, der blev tilføjet dagsordenen på de respektive møde-

datoer. Hertil blev de besluttet, at mødet den 22. januar udvides med 30 minutter.  

 

7. Meddelelser 

Der var udarbejdet en opsamling på udvalgets besøg på University of Edinburgh 

indeholdende et kort resume af samt slides fra de enkelte oplæg, udvalget blev 

præsenteret for under besøget, relevante henvisninger til links mv. 
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8. Eventuelt 

Charlotte Ringsted orienterede om, at dekanatet på Health har vedtaget, at beslut-

ningen om at indsende en ansøgning om godkendelse af Bacheloruddannelsen i 

integrative neuroscience og Kandidatuddannelsen i neuroscience udskydes.  

 

Kristian Thorn orienterede om, at styrelsen har bedt universiteterne om at ind-

melde medlemmer til referencegruppe om optag. Der skal udpeges to medlemmer 

hertil: 

o én repræsentant fra Rektorkollegiet  

o én repræsentant fra sektoren, som har indgående kendskab til optagelsessyste-

met i praksis 

 

Kristian Thorn orienterede om, at Styrelsen har udsendt et hyrdebrev til universi-

teterne vedr. undervisning på engelsk på dansksprogede uddannelser. Kristian 

Thorn refererede kort om opfølgning i Uddannelsesgruppen under Danske Uni-

versiteter. 

 

Per Andersen orienterede om, at Styrelsen har sendt et hyrdebrev universiteterne 

vedr. ekstern censur på universitetsuddannelserne. I hyrdebrevet præciseres, at 

studerende via anmodning om aktindsigt kan anmode om at få udleveret bedøm-

melsesnotater til enhver eksamen. På baggrund af anmodningen skal universitetet 

tage stilling til, hvorvidt bedømmelsesnotaterne skal udleveres. Bedømmelsesno-

ter vil i udgangspunktet altid skulle udleveres.  

Kravet til den interne kommunikation i forhold til hyrdebrevets indhold blev drøf-

tet. Det blev besluttet, at den skal ske på fakultetsniveau. 

 


