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Møde Klokkeslæt Sted 
Torsdag den 14. ok-
tober 2021 

13.00-15.00 Frandsensalen 

 
Faste deltagere Berit Eika (formand), Lise Wogensen Bach (HE), Finn Borchsenius (Tech), Ni-

els Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS), Lars 
Kiel Bertelsen (stedfortræder, AR), Kristian Thorn (AU Uddannelse),  
 

Afbud Niels Overgaard Lehmann (AR), Morten Rask (BSS) 
Observatør Anne Mette Mørcke 
Gæster Punkt 2: Frederik Langkjær, Punkt 3: Mette Buhl, Punkt 4: Mathilde 

Andersen, Punkt 5: Frederik Langkjær og Christine Brink Schmidt, 
Punkt 6: Anne Teglborg og Anders Frølund 

Referent Pernille Grøne, Universitetsledelsens Stab 
 
 
 

 Nr. Dagsordenspunkt 
  1 Godkendelse af dagsorden og referat  
Konklusion  Dagsorden og referat blev godkendt med justering af referatets pkt. 5 

jvnf. kommentar fra Morten Rask.  
 

  Til beslutning 
 2 Institutionsakkreditering: beslutning om indstilling til UL 

om grænseværdi for beskæftigelsesindikator 
Konklusion  • Udvalget tiltrådte justering i grænseværdier for beskæftigelses-

indikatoren med henblik på indstilling til universitetsledelsen.  
 

• Udvalget tiltrådte anbefalingen om ikke at lave tilføjelser i da-
tapakkernes supplerende nøgletal til indikator 8 ud fra et kvali-
tetsperspektiv og en samlet ressourcevurdering. Det blev be-
sluttet at indsætte et link til relevante emnerapporter for at 
synliggøre og lette adgangen til de årgangsspecifikke analyse-
muligheder samt medsende en vejledning.  
 

• Udvalget tiltrådte anbefalingen om, at datagrundlaget for indi-
kator 8 tilpasses som følge af opgørelsesmetodiske ændringer 
af datagrundlaget for den ledighedsbaserede dimensionering.  

 
 

 3 Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende eftersyn 
af eksamenssnyd 
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Konklusion  Udvalget godkendte udkastet til kommissorium for arbejdsgruppen 
med få kvalificerende bemærkninger, herunder en kritisk vurdering af 
tidsrammen.  
 
Lise Wogensen Bach tiltræder som formand for arbejdsgruppen. Pro-
dekanerne identificerer og udpeger hver især en VIP fra deres fakultet 
til at indgå i gruppen. Det indmeldes til Mette Buhl og Pernille Grøne.  
 
Mette Buhl indarbejder de kvalificerende bemærkninger til kommisso-
riet.  
 
Udvalget drøftede ligeledes notaterne om sager vedrørende eksamens-
snyd for 2019 og 2020.   
 

 4 Study@AU 2022 og frem 
Konklusion  Udvalget godkendte at projektet sættes i drift i dets nuværende form 

med fokus på en mere tydelig kommunikationsindsats med henblik på 
at løfte deltagelsesprocenten.  
 
Udvalget drøftede organisering og opgavefordeling i organisationen, og 
besluttede at nedlægge styregruppen og forankre projektet i CED i 
samarbejde med VEST-båndet og Optag. Der oprettes en redaktions-
gruppe som er ansvarlig for årligt at revidere Study@AU. Det foreslås 
at en eller flere repræsentanter fra den tværgående studiestartsgruppe 
deltager i redaktionsgruppen for at sikre tæt koordinering med den øv-
rige studiestart og kommunikation til de studerende. 
 
Udvalget udtrykte stor tilfredshed med projektet og kvitterede for den 
gode indsats.  
 

 5 Retningslinjer for optagelse og streaming af undervisning 
Konklusion  Udvalget godkendte de ændrede retningslinjer for optagelse og stre-

aming af undervisning.  
 
Udvalget vedstår at der foreligger et stort arbejde i forhold til kommu-
nikation og formidling af retningslinjerne til undervisere, studerende 
og administrationen. I den forbindelse nedsættes en fokusgruppe med 
det formål at kvalificere anvendelsen af retningslinjerne. Målet er at 
opnå retningslinjer som er praktisk håndterbare på alle fronter. Der 
blev fremlagt et forslag til udarbejdelse af en pixi-bog som led i kom-
munikationsindsatsen. Herudover skal der etableres et supportnet-
værk, der kan besvare spørgsmål om retningslinjerne.  
 

 6 Justering af kampagnekoncept for studenterrekruttering og 
forslag til videre proces 
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Konklusion   Udvalget godkendte forslaget om at fastholde og konsolidere det eksi-
sterende kampagnekoncept i 2022-2023. Ligeledes godkendte udvalget 
forslaget til proces frem mod 2023. Udvalget inviteres til en workshop 
om rekrutteringsindsatsen i det tidlige forår 2022.  
 

  Faste punkter  
 7 Udkast til dagsordener til de kommende uddannelsesud-

valgsmøder 
Konklusion  Udvalget tiltrådte dagsordenudkast for Uddannelsesudvalgsmøderne 

den 26. oktober.  
 
Udvalget noterede sig at næste møde d. 11. november er fællesmøde 
med Erhvervsudvalget. Mødet afholdes i Herning.  

  Til skriftlig meddelelse 
 8 LGU referat  
Konklusion    
 9 Sagsfremstilling: proces og kommunikation om ”Danmarks 

Studieundersøgelse (Læringsbarometer/Uddannelseszoom)” 
efteråret 20211 

Konklusion    
 10 Sagsfremstilling: ansøgnings- og optagelsesrapport 2021 
Konklusion    
 11 Invitation til University Alliance for Sustainability confer-

ence 2021 
Konklusion   
 12 Eventuelt 
Konklusion   

 


