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AARHUS 

UNIVERSITET 
 

Møde den: 27. maj 2013 

Konferencecentret mødelokale 1.1 

Arbejdsgruppen for undervisningsevaluering 

 

Til stede: Berit Lassesen, Ken Henriksen, Klaus Mors Kristensen, Ole Sonne, 

Erik Østergaard, Nina Bjerre, Jonas Ostersen, Eva Karring, Hanne S. Birkmose 

og Hanne Kargaard Thomsen (ref.) 

Fraværende: Jonas Geil Pedersen og Lars Brian Krogh 

Gæst: Peder Østergaard 

 

REFERAT 

 

Referat 

1. Godkendelse af referat fra den 21. maj 

Referat godkendt. 

 

2. Status på institutionsakkreditering i forhold til konsekvenserne 

for undervisningsevaluering/ v. Peder Østergaard 

Peder fortalte om hovedlinjerne og intentionerne i det nye vejledningsudkast 

til institutionsakkreditering med fokus på konsekvenserne for undervisnings-

evaluering på Aarhus Universitet.  

 

Peder redegjorde kort for den proces omkring institutionsakkreditering, der 

er skitseret. Det vigtige udgangspunkt er AU’s kvalitetspolitik og strategi, og 

hvordan dette omsættes i kvalitetssikringsarbejdet. Det er dermed institutio-

nen selv, der fastsætter niveauet for kvalitet. Peder gennemgik særligt kriteri-

um II: Kvalitetsledelse og organisering og kriterium IV om uddannelsernes 

niveau og indhold, hvor der bl.a. står, at der skal gennemføres løbende og re-

gelmæssige studenterevalueringer af uddannelse og undervisning, og at resul-

taterne finder systematisk anvendelse.  

 

Vejledningen er i øjeblikket i høring på institutionerne.  

 

3. Drøftelse af gruppens foreløbige overvejelser  

Det vedlagte notat blev drøftet, og at alle i gruppen hver især skriver kom-

mentarer ind dokumentet og melder tilbage til Hanne senest den 5. juni. Her-

efter vil et sammenskrevet dokument blive sendt ud senest den 6. juni kl. 18 

med henblik på drøftelse på møde den 7. juni.  

 

Derudover blev det besluttet, at Erik skriver et oplæg til implementerings-

overvejelser (pkt. 8), og Hanne og Berit skriver et oplæg til organisering af 

drift, ansvar og procedure (pkt. 4) ligeledes til næste møde.  

 

Gruppen drøftede endvidere, at det ville være hensigtsmæssigt at skrive et af-

snit om et eventuelt pilotprojekt om den alene formative evaluering. Lars 

spørges, om han vil bidrage med et forslag til et konkret pilotprojekt.  

 


