
 

 

 

 
 

 

 

Dato: 16-06-2022 

Ref: EHL 

 
 

Side 1/4 

AARHUS 

UNIVERSITET 
 

Møde den: 14.06.2022 kl. 10-12 

Mødet afholdt via Microsoft Teams  

VEST båndmøde 

 

Deltagere:  

Anne Christine Teglborg, AU Uddannelse (ordfører) 

Jesper Qvistgaard, Arts 

Eva Kvistgaard Arent, Health 

Catalina Kjær, Nat-Tech 

Stina Lykkebye Tylén, Aarhus BSS 

Esben Højbjerre Larsen, AU Uddannelse (koordinator) 

 

Gæster:  

Charlotte Møller Nygaard og Lone Urbak (begge AU UDD) medvirkede under 

pkt. 1. 

  

REFERAT 

 

Punkt 1 Drøftelse: Driftsprojekt vedr. Kommunikation til stu-

derende 2022-23 (30 min) 

Beskrivelse v. LU/ACT/CMN 

 

Som oplæg til en drøftelse med VEST-båndet vil LU redegøre 

for baggrunden for projektet, dets formål og organisering samt 

dets kobling til ”Studerende i centrum” og SIS-projektet. 

 

Bilag: Organisations-og procesplan for arbejdet med kommu-

nikation til studerende. 

 

Referat Projektet udspringer af uddannelsesudvalgets ønske om en 

styrkelse af den studenterrettede kommunikation inden for 

rammerne af den eksisterende drift.  

  

Projektet har følgende mål:  
1. fælles kommunikationspraksis 

2. fælles kommunikationsmålsætninger 

3. fælles guidelines  

Projektarbejdet sker i regi af redaktionen for studieportaler, 

men det er besluttet at nedsætte en styregruppe, da opgaven in-

volverer mange fagligheder og enheder. LU betonede, at projek-

tet adskiller sig fra SIS og Studerende i centrum ved dels at 

have et praksisnært sigte og dels have en målsætning om at 

styrke webkommunikationen på kort sigt. 
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Kommunikation mellem VIP og studerende er ikke omfattet af 

projektet.  

  

CMN oplyste, at første skridt har været at ”mappe” den hidti-

dige praksis og fremlægge den for styregruppen. Fælles kom-

munikationspraksis og kommunikationsmålsætninger vil blive 

fastlagt i tæt dialog med Den studerende i centrum-projektet. 

  

JQ repræsenterer VEST i styregruppen og vil løbende rappor-

tere tilbage til båndet. 

  

Næste skridt: 

  

Emnet sættes på båndets dagsorden efter det første møde i sty-

regruppen i juli.  

 

Punkt 2 Til orientering (15 min) 

Beskrivelse Fast punkt. 

 

Referat EHL:  

Efter aftale med båndet indføres der et nyt fast punkt i dagsor-

denerne ”Nyt fra båndene”. Dette sker for at sikre vidensflowet 

mellem de øvrige administrative bånd (SNUK, UVAEKA, INT 

og EVU). 

 

SLT: Kevin er undervejs med de sidste grafiske finpudsninger 

af VEST-dashboardet i PowerBI. Datavisningen fungerer upå-

klageligt, så afdelingerne må gerne begynde at bruge det alle-

rede nu.  

 

Punkt 3 Opsamling på temadagen i VEST-båndet (30 min) 

Beskrivelse v. EHL 

 

VEST-båndet samler op på temadagen: hvad fungerede – hvad 

fungerede ikke? Hvilke temaer skal der arbejdes videre med? 

 

Referat Esben gennemgik sine opsummerende noter fra dagen. Båndet 

godkendte fremstillingen. Der var generelt tilfredshed med da-

gen, men konklusionerne kunne vi godt blive skarpere på. 
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Næste skridt: 

 

VEST-båndet indarbejder ideerne fra temadagen i halvårspla-

nen (se næste punkt). 

 

Punkt 4 Drøftelse: Halvårsplan til LGU (15 min) 

Beskrivelse v. EHL 

 

EHL har opstartet bruttoliste med emner til den halvårsplan, 

som LGU er stillet i udsigt i starten af august.  

 

Båndet bedes give feedback på formen og give input til emner, 

som endnu ikke er tilføjet til listen. 

 

Bilag: Udkast til halvårsplan 

Referat VEST-båndet finder det vigtigt at synliggøre bredden af opga-

veporteføljen. Derfor skal halvårsplanen rumme både drifts- og 

udviklingsopgaver. 

 

Næste skridt 

Båndet melder ind med punkter inden udgangen af juni. 

 

Esben laver korte beskrivelser af hvert punkt. 

 

Planen indstilles til godkendelse i VEST-båndet på første møde 

i august, hvorefter den leveres til LGU. 

 

Punkt 5 Status: Forberedelse af besøg i UU 20. juni 

Beskrivelse v. ACT 

   

Status på oplægget for UU: 
 
Hvordan arbejder VEST? (ACT) 

• Båndet 
• Arbejdsgrupper 
• Fælles løsninger og forskelligheder 
• Samarbejdsflader til andre, fx CED og eksterne  
• Principper for Studievejledning på Aarhus Universitet 

• Deling af vores viden – data på tværs 
  

Særligt i fokus 
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Pipeline: 

Brug og deling af vejledningsdata 

 

Kommende møder: 

 

Dato Tid Sted 

28.06.2022 10-12 Teams 

09.08.2022 10-12 Teams 

 

Dagsordner udsendes torsdag eftermiddag, sidste frist for indsendelse af punkter er 

torsdag inden 12. 

• Rekruttering (denne status får I fast hvert år) – ACT 
(en sætning) 

• Studiestart – fælles tiltag herunder fælles alkoholpoli-
tik, Study@AU og online tutorkursus (EKA/SLT) 

• Trivsel herunder tanker om definition (CK/JQ) 

 

Referat Båndet gennemgik slides og klappede de sidste punkter af.  

 

Næste skridt: 

Båndet kan rette i slides indtil torsdag, hvorefter dagsordenen 

ligger fast. 

 

Punkt 6 Næste møde (10 min) 

Beskrivelse Fast punkt. 

 

Forslag til dagsordenen samt prioritering af emner. 

 

Referat Punktet blev ikke nået. 

Punkt 7 Evt. (10 min) 

Beskrivelse Fast punkt. 

 

Bordet rundt. 

Referat Punktet blev ikke nået. 


