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Mødedato: Den 22. september 2020 kl. 12.00-15.00 
Mødested: Virtuelt møde via Zoom 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesforum Arts 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Niels Overgaard Lehmann (formand), Lars Kiel Bertelsen, Eva Silberschmidt Vi-
ala, Liselotte Malmgart, Lone Koefoed, Peter Bugge, Ulrik Becker Nissen, Anne-Marie Eggert 
Olsen, Leo Normann Pedersen, Tina Bering Keiding. 
 
Øvrige deltagere: Aske Dahl Sløk, Peter Thuborg, Terkel Sigh, Louise Weinreich, Nina Thiele 
Zeiss, Trine Kaalby Bjerre, Dinna Sigaard Bruun Hansen (referent). 
 
 

Møde i Uddannelsesforum Arts den 22. september 2020 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  
 
2. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 
 
3. Status på corona-situationen på AU 
Uddannelsesforum Arts udvekslede erfaringer med undervisningens forløb i dette se-
mester. UFA drøftede kort processen for planlægning af undervisning F21. Studie-
nævnsforpersonerne inviteres til en nærmere drøftelse af dette i Beslutningsforum.  
 
4. Tema på Arts Uddannelsesdag 2021  
Udvalget drøftede tema, format og målgruppe for Arts Uddannelsesdag 2021. 
Det blev besluttet, at tema for dagen skal være ”Diversitet i det faglige indhold”. Der 
var enighed om, at diversitet ikke skal reduceres til kun at handle om køn.  
Det blev foreslået, at den primære målgruppe for dagen skal være fakultetets uddan-
nelsesnævn. Der var tilslutning til dette.  
Der var forslag om at stable en webinar-række med internationale oplægsholdere på 
benene, som skal lede op til dagen. Det blev desuden foreslået, at der afsættes mere 
end 4 timer.  
Prodekanen præsenterer et program for dagen på næste møde. 
 
5. Godkendelse af mødeplan 2021 
Prodekanen redegjorde for tankerne bag mødeplanen. Indstillingen var, at UFA mødes 
1 gang pr. semester fysisk og ellers afholder møderne via Zoom. Det blev foreslået at 

https://web.firstagenda.com/ViewAgenda/ItemContentDocument/14890385?visReferat=false
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ændre mødet i februar til et fysisk 3-timers møde, da der da er tiltrådt nye studie-
nævnsforpersoner. Der var opbakning til dette. Med denne ændring blev mødeplanen 
for 2021 godkendt.  
 
6. Opfølgning på handleplan 
UFA gennemgik handleplan fra Uddannelsesrapport Arts punkt for punkt. 
Enkelte handlinger er ikke blevet gennemført efter planen pga. ekstraordinær travlhed 
i forbindelse med tilpasninger til nye retningslinjer og omlægninger i forbindelse med 
corona-pandemien. Udvalget drøftede bl.a. problemstillingerne vedr. indikator 6c 
(VIP-dækning af minimumstimer) mhp at finde løsninger på de enkelte uddannelser, 
der har gul/rød indikator i 2020.   
 
På mødet den 17. november skal UFA drøfte Arts uddannelsesrapport 2020, herunder 
handleplan for det kommende kvalitetsår.  
 
7. Orienteringer fra prodekanen 
7a. UFA seminar 2020 
På grund af corona-situationen og høje smittetal i Aarhus og København foreslog pro-
dekanen, at der afholdes 1-dags seminar i december, og at 2-dags seminaret udskydes 
til maj. Udvalget ønskede at holde fast i de 2 seminardage i december.  
Prodekanen laver et programudkast til seminaret til næste møde.   
 
7b. Udvælgelse af VIP til deltagelse i workshop (i alt 10 undervisere) 
Prodekanen anmodede studielederne om at udvælge i alt 10 undervisere, der har un-
dervist i F20, til at deltage i workshop med de studerende om erfaringer med omlagt 
undervisning. Workshoppen foregår fysisk i Aarhus, og underviserne skal have mulig-
hed for at deltage fysisk. Der skal meldes 3 undervisere ind fra DPU, 3 fra IKS og 4 fra 
IKK. Navnene skal sendes til Dinna S. Bruun senest den 19. oktober.  
 
7c. UFM trivselsmidler og Arts' deltagelse i standardinterventioner 
Prodekanen orienterede om, at de uddannelser, Arts har udvalgt til at indgå i stan-
dardtrivselsinterventioner, ikke er gået videre i projektet. Det skyldes, at der skal være 
min. 80 studerende pr. uddannelse.  
 
Fakultetet er i stedet ved at lave et andet projekt om førsteårspædagogik, som handler 
om at få de studerende godt i gang på studiet. Projektet arbejder med at skabe et stu-
diefagligt refleksionsrum. Der er fokus på at lære de studerende at arbejde med studie-
strategier og have en systematisk tilgang til at løse nye opgaver. Der skal være pilot-
projekter på Arts i E20, de øvrige fakulteter får mulighed for at være med i projektet i 
2021.  
  
7d. EDU it ansøgning 2021 

https://web.firstagenda.com/committees/187583/agenda/1990871/item/18191556/document/40599687
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Fristen for indmelding af projekter til fakultetskoordinator Tina Bering Keing er den 
12. oktober. Derefter er der tre uger til, at Arts’ ansøgning skal sendes til Uddannelses-
udvalget. Temarammen på Arts er i år ”distribueret synkron undervisning”, som tager 
højde for dobbelte undervisningsrum med udgangspunkt i didaktiske overvejelser. 
Dette er bl.a. relevant i relation til onlineundervisning som følge af corona-situationen, 
to-campusundervisning og internationalisering. Hensigten er at udvælge få store fag 
og bidraget til at skabe gode redesign dem i nye digitaliserede formater.  
 
7e. Status på SDG-kurser og kortlægning 
Terkel Rørkær Sign gav en status på SDG-kurser på AU. I F21 er det Arts, der er tov-
holder på at udbyde et SGD-kursus, som også skal tilbydes til studerende fra andre fa-
kulteter. Der er desuden ved at blive oprettet et netværk for interesserede i SDG på 
AU.  
 
8. Kommende møder 
Der var ikke kommentarer til mødeplanen.  
 
9. Eventuelt 
Som følge af corona-situationen har det ikke været muligt at afholde aftagerpanelmø-
der i foråret, og det tegner heller ikke til at blive muligt med fysiske aftagerpanelmøder 
i dette semester. Prodekanen gjorde gældende, at det er legitimt at finde alternative 
former på aftagerkontakten, fx at der i stedet holdes møder på aftagerforumniveau, 
men at det er vigtigt ikke at miste forbindelsen til aftagerpanelerne i disse Corona-ti-
der.  

 


