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Møde den: 7. februar 2013 kl. 13.00 – 15.00 
Mødelokale: 1443-240 
Arbejdsgruppen for rekruttering 
 
Deltagere: 
Lonni Klitgaard, Ulrik Vosgerau, Eva Kvistgaard Arent, Kim Harell, Lone Wraa, Camilla 
Ransborg Kirkegaard Lisette Prins, Lise Marie Frohn, Anders Frølund, Anne Christine 
Teglborg, Lykke Ankersen, Charlotte Bilde (referent) 
Afbud: Lise Frohn, Kim Harell, Eva Kvistgaard Arent, Jesper Sølund Hansen. 

REFERAT 

Dagsorden 
1. U-days i fremtiden? 

På sidste møde i projektgruppen for u-days talte vi om, at både uddannelsesinstituti-
onerne og tiden er en anden end da u-days startede i 2005. Måske er det tid til at 
overvejelser om u-days fremover? 
Ønsker vi fx at u-days bliver landsdækkende? Hvad er vores holdning til, hvordan 
arbejdet med u-days skal organiseres, og hvad skal AU’s rolle være? Bør der ikke væ-
re et tættere samarbejde med gymnasieskolerne? Ect. 
Drøftelse. 

2. En del af AU’s ansøgere siger ”nej tak” til den tilbudte studieplads – 
hvordan holder vi gryden i kog fra man har søgt til man accepterer sin 
studieplads? 
Drøftelse (udskudt fra sidste møde) 

3. Rekruttering til kandidatuddannelser blandt folk, der har en professi-
onsbacheloruddannelse – vi får et stigende antal henvendelser herom. 
Drøftelse. 

4. Rekruttering 2013 – eventuelle tilbagemeldinger fra Universitetsledel-
sesmødet d. 28. januar. 

5. Diverse orientering: 
1. Projekt ”Uddannelsespiloterne” er slut – de sidste bilag om vejledning på AU er 

vedlagt. 
2. Nyt fra projekt Forskerspirer. 
3. Nyt fra Akademiet for Talentfulde Unge. 
4. Planer om rektordag i marts. 
5. Rekrutteringsundersøgelse 2012 er næsten klar (eftersendes). Har vi brug for en 

gennemgang af undersøgelsen på det af de kommende møder? 
6.   Evt. 
 
Ad 1) U-days i fremtiden? 
U-days er en væsentlig del af vores markedsføringsaktiviteter og er et brand for Aarhus 
som uddannelsesby. Konklusionen på drøftelserne var, at gruppen ønsker at bevare u-
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days som et unikt Aarhus koncept, men at organisationen omkring u-days bør gennemgås 
og evt. gentænkes, så det bliver klart hvilke roller projektgruppe og styregruppe har. Des-
uden bør gymnasieverdenen knyttes tættere til projektet – fx gennem en plads i en styre-
gruppe. 
 
Ad 2)  En del af AU’s ansøgere siger ”nej tak” til den tilbudte studieplads – 
hvordan holder vi gryden i kog fra man har søgt til man accepterer sin stu-
dieplads? 
Med fokus på de internationale kandidatuddannelser er der ved at blive udarbejdet et ny-
hedsbrev om både praktiske og mere generelle ting omkring studiemiljø, det akademiske 
liv, videoer etc.  
 
Der er i år mailadresser på alle kandidatansøgere, dette udnyttes. Fint at sende 1-2 mails 
ud i løbet af foråret. Obs på at indholdet skal være formuleret så modtager ikke opfatter 
det som et optagelsesbrev.  
 
Kvote 2 diskussionen er interessant. Optagelsesprøver virker selvselekterende. Frafaldet 
skal foregå inden man søger ind. 
 
Der ville være rart, hvis der kunne blive lavet et træk i systemet på hvor og hvornår ansø-
gerne melder fra, og om det er 1. og 2.-prioritetsansøgere. ACT giver idéen videre til Kvali-
tetsenheden. 
 
Ad 3) Rekruttering til kandidatuddannelser blandt folk, der har en professi-
onsbacheloruddannelse – vi får et stigende antal henvendelser herom. 
Der er et nyt punkt på vej på webstudieguiden, som er særligt rettet mod folk med profes-
sionsbacheloruddannelse. AU bliver i stigende grad tilbudt at tage ud på messer på pro-
fessionsbacheloruddannelserne og fortælle om vores kandidatuddannelser. Enighed om, 
at vi generelt skal prioritere at få folk til at deltage i AU’s kandidatdag samt forbedre vores 
information på kandidat.au.dk frem for at rejse rundt til alle skolerne. 
 
Ad 4) Rekruttering 2013 – eventuelle tilbagemeldinger fra Universitetsledel-
sesmødet d. 28. januar. 
Universitetsledelsen har bevilliget flere penge til kampagnen for bachelorrekruttering, så 
synligheden også øges i forhold til influenterne – bl.a. via flere annoncer i trykte medier. 
Ambassadørprojektet, hvor undervisere fra DrU tager ud på deres gamle gymnasier og 
fortæller om både fag og hvordan det f.eks. er at flytte til Aarhus og starte på Aarhus Uni-
versitet er blevet godkendt. Projektet sættes i gang snarest. 
 
AU KOM og AU Studieadministration holder møder med Søren Frandsen og Mette 
Thunø i foråret i forhold til planerne for rekrutteringsarbejdet 2014. 
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Strategiarbejdet igangsættes til foråret. Arbejdet forventes at bliver startet op med en 
workshop. Strategien skal give pejlemærker for BA + KA + det internationale rekrutte-
ringsarbejde.  
 
Ad 5) Diverse orientering: 

1. Projekt ”Uddannelsespiloterne” er slut – de sidste bilag om vejled-
ning på AU er vedlagt. 
Projektet er slut nu for 2012 og vi har ikke længere adgang til fokusgruppen. Je-
sper Bo Jensen fra AU KOM sørger for at der bliver lavet en opsamling.  
 

2. Nyt fra projekt Forskerspirer. 
Projekt Forskerspirer er skudt i gang for 2013 og der har netop været afholdt 
møde for gymnasiekoordinatorerne. AU har fået en mere aktiv rolle i projektet 
og skal være værter for et netværksmøde for de jyske gymnasier i maj/juni samt 
for den del af projektet som hedder Septemberseminaret, hvor knap 200 gymna-
sieelever forventes at tilbringe et helt døgn på AU samtidig med, at de får viden 
om skriveproces, informationssøgning mv.  
 

3. Nyt fra Akademiet for Talentfulde Unge. 
Der er nu udarbejdet et udkast til en egentlig samarbejdsaftale mellem AU og 
Akademiet for Talentfulde Unge. Samarbejdsaftalen forventes diskuteret på mø-
de i uddannelsesudvalget i februar eller marts. 
 

4. Planer om rektordag i marts. 
Rektordagen er blevet udskudt til efteråret. Mere om det, når der vides mere. 
 

5. Rekrutteringsundersøgelse 2012 er næsten klar (eftersendes). Har vi 
brug for en gennemgang af undersøgelsen på det af de kommende 
møder? 
Undersøgelsen er på trapperne. Den kommer kun som elektronisk udgave og ik-
ke som trykt. Der er enighed om en drøftelse omkring rekrutteringsundersøgel-
sen på det næste møde. 
(Tilføjet efter mødet: undersøgelsen er nu tilgængelig for alle på: 
http://www.e-pages.dk/aarhusuniversitet/579/) 
 

Ad 6) Evt. 
AU laver i år et særligt gymnasiearrangement i forbindelse med Forskningens Døgn.  
 
AU har deltaget på tre af uddannelsesmesserne Uddannelses uden Grænser.  
 
Herning arrangement: Herning bliver 100 år i år og fejrer under overskriften: 100 arran-
gementer i Herning. Health er inviteret til at holde et arrangement i Herning Storcenter, 
hvor tre HE uddannelser deltager: Medicin – bamse hospitalet, samt Idræt og Folke-
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sundsvidenskab. Der skal holdes møde med Herning centeret efter vinterferien. AU Her-
ning deltager også i Hernings 100 års dag. 
 
VUC Aarhus holder et vejledningsarrangement den 20. februar for byen uddannelsesin-
stitutioner. AU deltager med en vejleder.  


