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Møde den Møde Klokkeslæt Sted 
13. januar 2022 Uddannelsesudvalgsmøde 12.00-14.00 Frandsensalen 

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

els Overgaard Lehmann (AR), Kristine Kilså (Nat), Morten Rask (BSS) Frede-
rik Langkjær (AU Uddannelse)  

Observatør Anne Mette Mørcke 
Gæster Punkt 2, 3, 4 og 5: Maria Juhler Maibom 
Referent Ulrik Nørgaard Rønsbo (Universitetsledelsens Stab) 

 
 
 
Nr. Dagsordenspunkt 
 1 Godkendelse af dagsorden og referat  
 Med afsæt i den politiske udmelding om lempelse af Corona-restriktioner tilføjede udvalget et 

ekstra dagsordenspunkt om håndtering af forårssemestret (F22). Referatet blev godkendt.  
 Til beslutning  
2 Uddannelsesberetning for 2021 
 Med en række kvalificerende bemærkninger om bl.a. EDU-IT og præsentationen af nøgletal-

lene godkendte udvalget uddannelsesberetningen. Frem mod udsendelse til Universitetsledel-
sen (UL) d. 20. januar implementerer Ulrik Nørgaard Rønsbo bemærkningerne i beretningen, 
mens AU Uddannelse justerer fremstillingen af nøgletallene.  
 
Udvalget udviklede sammen handleplanen for 2022. Det blev aftalt, at Berit Eika, Maria Juh-
ler Maibom og Ulrik Nørgaard Rønsbo samler inputtene og ser på tværs til handleplanen i 
strategien og den strategiske rammekontrakt. Primo uge 3 sendes handleplanen for 2022 til 
udvalget med henblik på skriftlig godkendelse inden udsendelse til UL d. 20. januar. 

 Til drøftelse  
3 Dimission på AU 
 Udvalget orienterede hinanden om omfanget af dimission på uddannelserne. På den bag-

grund konkluderede udvalget, at der generelt på AU tilbydes en dimission til de studerende, 
men at arrangementerne er meget forskellige, da de er vokset ud af forskellige traditioner. Ud-
valget var enige om, at det er vigtigt at afholde dimissioner, men at der skal være plads til for-
skellige traditioner for afviklingen. Prodekanerne sender Maria Juhler Maibom oversigter 
over dimissionsarrangementer.  

4 Håndtering af F22 i lyset af Covid-19 
 Udvalget tilsluttede sig beredskabsgruppens oplæg, herunder bl.a. at: 

• Studiestarten for vinterstartere afholdes fysisk i adskilte og faste hold 
• Undervisning gennemføres med fysisk fremmøde fra semesterstart for F22 
• Ophold på campus sker i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og 

kontrolleres lokalt via stikprøver 
Forudsætningen er, at de gældende retningslinjer på tidspunktet for aktiviteten tillader det. 
Indstillingerne behandles på Universitetsledelsens beredskabsmøde den 14. januar 2022. 

5 Uddannelsesudvalgets årshjul 2022 
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 Udvalget godkendte årshjulet, men havde en særlig opmærksomhed på at sprede aktiviteterne 
over året, herunder studieturen. Ulrik Nørgaard Rønsbo undersøger mulighederne og tilpas-
ser årshjulet herefter. 

6 Indstillinger til den nationale undervisningspris 
 Punktet var lukket.   
 Faste punkter  
7 Kommende møder 
 Udvalget tiltrådte udkastene til dagsordener for møderne den 1. februar og 1. marts 2022.   

 
8 Eventuelt 
 Udvalget var enige om sammen at deltage på en konference i maj om computationelle kompe-

tencer.  
 


