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Mødedato: 28. september 2021
Mødested: Online
Mødeemne: Uddannelsesforum Arts
Deltagere:
Medlemmer: Lars Kiel Bertelsen (LKB) (vikar for formand, Niels Lehmann), Lone Koefoed (LK), Peter Bugge (PB), Kirstine Helboe Johansen (KHJ), Merete Wiberg
(MW), Liselotte Malmgart (LM), Anna Karlskov Skyggebjerg (AKS), Leo Normann
Pedersen (LNP), Tina Bering Keiding (TBK).
Øvrige deltagere: Louise Weinreich, Nina Thiele Zeiss, Terkel Rørkær Sigh, Aleksander Jensen, Rasmus Rosenkrands Holleufer (referent).
Afbud: Cecilie Rimdal Erslev
1. Godkendelse af dagsorden
Uddannelsesforum Arts godkendte dagsordenen.
2. Opfølgning på og godkendelse af referat
Uddannelsesforum Arts godkendte referatet.
Uddannelsesforum Arts fulgte op på referatet fra møde i Uddannelsesforum
Arts 31. august 2021 med følgende opmærksomhedspunkter:
Vedr. kommunikation til internationale medarbejdere om genstart og lempede
restriktioner. Punktet har endnu ikke været behandlet i UU.
Vedr. oversigt over handicaptilgængelighed på AU. LK har rettet henvendelse
til Lars Mitens og Bente Lynge Hannested om forslag/ønsker på området. Vi
afventer svar.
Vedr. status på COVID. Internationale undervisere med bopæl i udlandet som
ønsker at afvikle undervisning online. Hvordan sætter vi rammer for det? Kan
spørgsmålet lægges ud til den enkelte afdelingsleder? Spørgsmålet behandles
på Ledelsesforum i uge 40.

3. Status på trivselsarbejdet samt uddeling af midler
Trivselskoordinator Amanda Timmerman gav følgende status på trivselsarbejdet:
Genstartsinitiativer i VEST
Ny side på Studieportalen: Den 1. september lanceredes siden ”Genstart dit
studieliv” på Studieportalen. Her har man samlet gode råd til de studerende
om en god genstart.

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/studievejledning/genstart-dit-studieliv/
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Info-mail: Samme dag udsendte man en mail til alle Arts-studerende på årgang 2020 eller ældre, der havde til formål at trække dem ind på siden og desuden byde dem velkommen tilbage på campus.

Trivsels- og aktivitetspuljen
Der er kommet rigtig mange ansøgninger til puljen.
Der er uddelt ca. 185.000 ud af 250.000 kr. pr. 24/09.
Fordelingen af ansøgninger på tværs af fakulteter og uddannelser er velbalanceret.

Foreningsdag
Konceptet ’foreningsdag’ er videreført på campus Kasernen, hvor det er blevet
til ”Kasernefestival”. Kasernefestival afvikles den 8/10 2021.
1. Arrangementet har fået tildelt 50.000 kr. i genstartsmidler.
2. Formålet med dagen er at understøtte, at de studerende bliver (re)introduceret til studiemiljøet og de mange foreninger, mens arrangementet også skal bidrage til medlemstilvæksten i foreningerne og synligheden af deres aktiviteter.
3. 14 foreninger deltager i dagen med enten en stand, en aktivitet, et indslag eller en optræden.
4. Læs mere: https://www.facebook.com/events/343318350588688
5. Håbet er, at Kasernefestivalen kan drives videre af de studerende selv
og på sigt blive til en lokal studenterforening.
Et større genstartsarrangement i Emdrup er muligvis også på vej.
De øvrige campusser har meldt ud, at de ikke på nuværende tidspunkt kan dedikere sig til at afholde et lignende arrangement, men at de ønsker at følge
med i, hvordan det går på Kasernen.

Studenterkritik af beslutning om lukketidspunkt kl. 00
På baggrund af beslutningen om et nyt lukketidspunkt kl. 00 for alle studenterdrevne arrangementer på Arts, har fem fredagsbarer/festforeninger udformet et klagebrev og i samarbejde med Artsrådet indsendt en formel indstilling
til fakultetsledelsen. De har desuden sat gang i en underskriftsindsamling
blandt Arts-studerende, der indgår som en del af denne indstilling.
Efter mødets afholdelse har dekanen besluttet at imødekomme de studerendes
ønske om at skubbe fredagsbarernes lukketid til kl. 02 som forsøg indtil
1.12.2021. Såfremt forsøget gennemføres i inden for de aftalte rammer, forlænges det indtil 01.02.2022.
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Uddannelsesrådgiver Rasmus Rosenkrands Holleufer gav følgende status på
uddeling af midler inden for coronapuljerne for henholdsvise kvalitet, trivsel
og genstart:

-

-

Trivselsmidler til genstart af studielivet og faglige aktiviteter:
Arts har fået 3,1 mio. kr. i 2021, og der er pt. uddelt 100.000 kr. til hver afdelingsleder (2,3 mio.) – alle afdelingslederne er blevet bedt om at komme med
en prosaafrapportering i forhold til midlernes brug, da vi skal bruge denne til
afrapportering til UFM. Der er således et restbudget på 0,7,5 mio. kr. Pengene
skal være brugt i 2021. Inden årsskiftet skal vi kunne redegøre for brugen af de
sidste 0,7,5 mio. kr., ellers er der risiko for, at de skal sendes retur (midlerne
kan dog godt finansiere allerede afholdte initiativer, hvis disse kan kobles til
studentertrivsel).
Kvalitetsmidler til uddannelser med mange praksisrettede elementer:
Arts har fået 638.000 kr. Der er dags dato anvendt knap 400.000 Også disse
midler skal fakultetet, til slut på året gerne kunne redegøre for, hvad vi har
brugt til (i prosaform) – hvis altså ministeriet anmoder om en status. Det ved
vi ikke endnu. Men hvis ikke vi kan redegøre for, hvad midlerne er brugt til, så
risikerer vi, at de skal sendes retur.
Uddannelsesforum tog imod orienteringen, men bemærkede, at det er vanskeligt at finde tid, rum og ressourcer til at igangsætte yderligere aktiviteter.

4. Fastlæggelse af tema for Arts uddannelsesdag 2022
Uddannelsesforum Arts fortsatte drøftelsen af tema og format for uddannelsesdagen efter initialdrøftelsen på augustmødet. Siden initialdrøftelsen havde
studienævnene desuden haft mulighed for at drøfte ønsker til temaer og Lars
Kiel Bertelsen havde udarbejdet et nyt udkast til tema pba. de indkomne forslag.
UFA drøftede udkastet og noterede, at det var blevet for bredt, men kunne tilslutte sig den foreslåede målgruppeafgrænsning. UFA foreslår en ny gennemskrivning med fokus på en tydeliggørelse af de humanistiske kompetencer i et
arbejdsmarkedsperspektiv
Der er opbakning til en fintuning af program i retning af fokus på kompetencer og omsætningen af disse. Dekanatet laver en gennemskrivning af oplægget.
5. Evaluering af studiestart BA og KA 2021
Punktet skydes til næste møde.
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6. Godkendelse af mødedatoer for 2022
Uddannelsesforum Arts godkendte nedenstående forslag til mødedatoer for
2022, tidsrum 10-12.30, undtaget heldagsseminarer:












27.-28 januar 2022 (heldagsseminar) (udskudt fra december 2021)
22. februar 2022
29. marts 2022
26. april 2022
31. maj 2022
28. juni 2022
23. august 2022
27. september 2022
25. oktober 2022
29. november 2022
15.-16. december 2022 (heldagsseminar)

Dekansekretariatet undersøger endvidere, om der er mulighed for et fysisk møde i foråret 2022.
7. Orienteringer fra prodekanen
7.1 Institutionsakkreditering 2.0
Der holdes møder i en taskforce som har til opgave at lave et 360 graders eftersyn af kvalitetssystemet. Der foretages i efteråret stikprøver på dokumentation brugt i kvalitetsprocesserne. Disse foretages i administration og fakultetssekretariat og belaster ikke fagmiljøerne. Godkendelse af ny kvalitetspolitik vil
medføre en tilrettelse af kvalitetsportalerne samt af skabeloner til kvalitetsprocesserne.
UFA drøftede udkastet samlet set udtrykker UFA anderkendelse af forenklingen i formuleringen af politikken og delpolitikker. UFA noterede følgende opmærksomhedspunkter:


UFA bemærkede, at administrativ understøttelse af undervisning fortjener mere fokus i delpolitikkerne. Der er risiko for, at en væsentlig
partners bidrag bliver overset. Universitet inkluderer også en administration der understøtter læreprocesser. Dette bør være en del af delpolitk 3.3.



UFA efterlyste et indblik i, hvordan politikkerne bliver omsat til nedslag og spørgsmål. Der blev efterlyst en indføring i hvilke værktøj og
nøgletal der bliver grundlaget for de drøftelser politikken kommer til
igangsætte.



UFA efterlyste en øget opmærksomhed på at der leveres forskningsbaseret undervisning. Hvad er det for evalueringer der skal laves, når de
studerendes oplevelse skal afdækkes. Studerende skal ikke kun opleve,
men integreres i fag og studiemiljø. Det er det der er det interessante.
Det er vel også det interessante i relation til student centered learning.
Dekanatet laver et udkast til en samlet Arts tilbagemelding.
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7.2 EDU-IT midler deles fremover ud til fakulteterne
Fremover uddeles EDU-IT midlerne direkte til fakulteterne som dermed selv
er ansvarlige for at uddele midler til EDU-IT projekter. Krav til projekter er
fortsat, at de skal være digitalt udviklende for undervisningen. Øvrige krav er
bortfaldet. Dekanatet på Arts har åbnet for at uddele midlerne, så nye projekter kan igangsættes allerede i F22 og på den måde strække sig over hele 2022.
7.3 Valg
Uddannelsesudvalget er blevet gjort opmærksomme på, at deadline for indsendelse af opstillingslister til valg af studerende til råd og nævn lå placeret i
efterårsferien. Der har været et arbejde i gang for at påvirke fristen, hvilket har
medført, at perioden for opstilling er blevet udvidet med to dage i uge 43.
Tidsplanen for valget er offentliggjort på au.dk/valg Der er på Arts sat et arbejde i gang i afdelingerne og studienævnene for, at afdelingsledere og uddannelsesnævnsforpersoner kan støtte de studerende i at få udarbejdet lister rettidigt. Samtidig har studielederne aftalt et møde med Amanda Timmerman
mhp at udnytte netværket omkring genstartsprojektet til at udbrede kendskabet til valget. Arts Studier tager kontakt til AU Kommunikation mhp. involvering.
8. Status på coronasituationen
Uddannelsesforum Arts bragte følgende coronarelaterede sager op til drøftelse
og gensidig orientering:
Ingen punkter til drøftelse.
9. Kommende møder
Uddannelsesforum Arts foreslog følgende punkter til kommende møder:
10. Eventuelt
LK oplyste, at Diversitetsudvalgtet afholder et Webinar-forløb under overskriften Diversifying the curriculum. Indbydelse kommer ud til afdelingsledere på Arts. Første webinar afholdes den 26/10 2021.

