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Modtager(e): Afdelingsledere, uddannelsesnævn og studienævn  
 

Tilrettelæggelse af undervisningen E20 på Arts 
 

Opgaven består af 5 elementer og involverer studienævn, uddannelsesnævn, SN-for-
personskaber, UN-forpersonskaber, afdelingsledere og undervisere på Arts:   

1. Erfaringsudveksling og udmøntning af principper (ved studienævn og ud-
dannelsesnævn):  
Studienævn og uddannelsesnævn er ansvarlige for at bringe en erfaringsudveks-
ling vedrørende omlægningen af undervisningen F20 videre til afdelingerne, så 
undervisere har mulighed for at tilrettelægge deres undervisning ud fra disse erfa-
ringer.   
Uddannelsesnævn inviteres endvidere til at drøfte mulige lokale konsekvenser af 
de tre principper for undervisningstilrettelæggelse E20 mhp. at identificere gode 
løsninger/udmøntninger for afdelingen.  
  
Deadline: udgangen af juni måned via planlagte nævnsmøder. Nævnene kan evt. 
holde ekstra møder eller udsende skriftlig høring. 
 

2. Feedback på kommunikationen med de studerende (ved studienævnsfor-
personer og –næstforpersoner):  
Studienævnsforpersoner og -næstforpersoner inviteres til at give feedback på den 
planlagte kommunikation til studerende i forhold til tidspunkter, medier og kon-
kret indhold (proces og resultat af undervisningstilrettelæggelse E20). 
  
Deadline: udgangen af juni måned.   
 

3. Indmelding af undervisning, som fordrer fysisk tilstedeværelse for at 
kunne afvikles (ved afdelingsleder og UN-forpersonskab):   
Jf. princip 1 indmelder afdelingsleder i samråd med UN-forpersonskab, hvilke fag 
det vil være umuligt at afvikle under gældende rammer (fx praktiske fag med be-
hov for særligt udstyr). I F20 var det blot en håndfuld fag, og forventningen er, at 
niveauet er tilsvarende i E20. Samtidig indmeldes fag, som afdelingen ønsker at 
afvikle 100 % virtuelt begrundet i it-didaktiske udviklingstiltag. 
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Deadline: 17. juni.  
 

4. Praktisk tilrettelæggelse af undervisningen og meddelelse herom i 
Blackboard (ved undervisere):  
Undervisere udarbejder en praktisk plan for undervisningens tilrettelæggelse (fx 
virtuel/blended/fysisk) og uploader denne i blackboard. Denne plan er et tillæg til 
det offentliggjorte skema og til lektionsplanen. Hvor lektionsplanen viser det fag-
lige indhold af lektionerne, viser det offentliggjorte skema tidsrum. Tillægget viser, 
hvor og hvordan undervisningen er tilrettelagt og dermed “rummet” for undervis-
ningen. Underviser skal forsyne tillægsplanen med en varslingstekst til de stude-
rende, der tydeligt markerer, at undervisningen med kort varsel kan omlægges til 
on site campusundervisning, hvis afstandskravet bortfalder, og til virtuel undervis-
ning, hvis campus lukkes fysisk igen. Varslingsteksten følger. 
Jf. princip 2 og 3 skal den praktiske tilrettelæggelse koordineres internt mellem 
underviserne for de enkelte årgange. Excelarket ”Overblik over planlagt undervis-
ning E20 med korrigerede lokalestørrelser i fht. afstandskrav” er udarbejdet for at 
kunne støtte denne koordinering. Det kan forhåbentlig også hjælpe med at sikre 
sammenhæng i den fysiske og virtuelle undervisning for studerende, så de kan nå 
til og fra campus.   
Deadline: 15. august.  
 

5. Godkendelse af den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen (ved 
afdelingsleder):   
Afdelingsleder er ansvarlig for at godkende, at afdelingens samlede tilrettelæggelse 
af undervisningen er gennemført inden for rammerne, at den lever op til de tre 
principper, og at undervisningen kan afvikles rent praktisk for årgangen (hvilket fx 
indebærer, at virtuel og fysisk undervisning ikke ligger i umiddelbar forlængelse af 
hinanden). Det er tænkeligt, at der bliver behov for at holde møder med hele afde-
lingen, med fagkoordinatorer eller med semestergrupper for at få koordineringen 
til at gå op. I mange tilfælde vil den enkelte underviser dog kunne tilrettelægge un-
dervisningen relativt selvstændigt. 
Excelarket ”Overblik over planlagt undervisning E20 med korrigerede lokalestør-
relser i fht. afstandskrav” er udarbejdet for at kunne støtte denne koordinering. 
Det kan forhåbentlig også bidrage til overblikket over afdelingens generelle under-
visning E20. 
 
Deadline: løbende eller ud fra egen fastsat deadline, dog senest 15. august.  
 

Værktøjer til løsning af opgaven:  
• Procesplanen findes på underviserportalen. Underviserportalen opdateres lø-

bende med en FAQ.  
• Overblik over planlagt undervisning E20 med korrigerede lokalestørrelser 

ift. afstandskrav (vedlagt).  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/information-til-undervisere-paa-arts-i-forbindelse-med-coronasituationen/
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Excel-arket giver et samlet overblik over alle skemalagte undervisningsaktivi-
teter i E20 baseret på data fra den 18. maj 20201. Oversigten viser, hvilket lo-
kale der er booket, antal tilmeldte studerende, og hvor mange der må være i 
lokalet, når afstandskravet overholdes. Under ”Department Name” er det mu-
ligt at vælge afdelingens forskellige uddannelser. Vær opmærksom på, at arket 
er udtryk for det mest præcise billede, der kan tilvejebringes på nuværende 
tidspunkt og, at mindre ændringer kan forekomme. Bl.a. er optagelsestallene 
endnu ikke er endelige, hvilket kan ændre på antallet af tilmeldte studerende. 
Det gælder for både bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og tilvalg. 

• Varslingstekst til studerende, som undervisere er ansvarlige for at uploade i 
Blackboard (følger).  

• AU Educate: De seneste års EduIT-projekter og forårets omlægning til online-
undervisning har givet mange gode erfaringer med og eksempler på både ren 
online undervisning og ”blendede” formater. I kan finde inspiration via 
CUDiMs hjemmeside eller skrive til eduitcudim@tdm.au.dk.  

Hjælp til løsning af opgaven:  
• Arts studier svarer løbende på spørgsmål vedrørende opgaven om praktisk 

tilrettelæggelse af undervisningen og opdaterer løbende en FAQ på undervi-
serportalen.  
Kontakt Arts studier via følgende mail: arts.uddannelseskvalitet@au.dk 

• CUDiM står til rådighed for sparring vedr. tilrettelæggelse af blended- og di-
gitale læringsformer: eduitcudim@tdm.au.dk  

                                                             
1 Hvis d u  h a r få e t fo re ta g e t re tte lse r til ske m a p la ne n  e fte r 1 8 . m a j, ka n  d u  fin d e  d e t nye  lo ka le  i Tim e p la -
ne r.  
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