
Procesplan for den praktiske tilrettelæggelse af undervisningen E20 

Dato Handling 
Klargøring og udsendelse af opgave 

Ultimo maj Prodekan varsler om opgave vedr. praktisk tilrettelæggelse af undervisning E20 ud fra gældende skema. 
Primo juni Prodekan igangsætter opgave vedr. praktisk tilrettelæggelse af undervisning E20 ud fra gældende skema. 

Arts studier opretter informationssider på undervisningsportalen og studieportalen. 
Kvalificering i nævn 

Primo juni – 
ultimo juni 

Uddannelsesnævn og Studienævn inviteres til erfaringsopsamling for undervisningen F20. Erfaringerne bringes videre fra UN og SN til 
afdelingernes undervisere som input til den praktiske tilrettelæggelse af E20.  
Uddannelsesnævn inviteres til at drøfte de 3 principper for praktisk tilrettelæggelse af undervisning E20 mhp. på at kunne give gode erfaringer 
og udmøntninger videre til afdelingens undervisere.  
Studienævnsforpersonskaber inviteres til at give feedback på kommunikationen om processen til de studerende. 

Tilrettelæggelse af undervisning 
17. juni Afdelingsleder med inddragelse af Uddannelsesnævnsforpersonskab melder ind til Arts studier arts.uddannelseskvalitet@au.dk:  

- Hvilke fag der er brug for ekstra lokaler til, hvis kriteriet om at prioritere fag, der kræver tilstedeværelse skal overholdes (fx praktiske fag 
med behov for særligt udstyr). 

- Fag, hvor man ønsker at tilrette undervisningen som et EDU IT udviklingsprojekt og, hvor faget dermed omlægges til fuldt virtuelt hele 
semestret. 

Primo juni – 
15. august 

Afdelingernes undervisere tilrettelægger undervisningen E20 ud fra gældende skema.  
Værktøjer til opgaveløsning: 

- Opgavebeskrivelsen fra prodekan 
- Excelark med Overblik over planlagt undervisning E20 med korrigerede lokalestørrelser ift. afstandskrav 
- Eksempler på tilrettelæggelse af blended learning og digitale læringsformer findes på AU Educate. 

 
Møder og koordinering i afdelingen. 
Afdelingsleder godkender, at afdelingens samlede tilrettelæggelse af undervisningen er gennemført inden for de afstukne rammer, at 
den lever op til de tre principper, og at undervisningen kan afvikles rent praktisk for den studerende (hvilket fx indebærer, at virtuel og fysisk 
undervisning ikke ligger oven i hinanden). Godkendelsen sker løbende eller ud fra egen fastsat deadline, dog senest 15. august. 
CUDiM står til rådighed for sparring vedr. tilrettelæggelse af blended- og digitale læringsformer: eduitcudim@tdm.au.dk  
Arts studier svarer løbende på spørgsmål vedrørende opgaven om praktisk tilrettelæggelse af undervisningen: arts.uddannelseskvalitet@au.dk 
og opdaterer løbende en FAQ på underviserportalen.  

Offentliggørelse af undervisningstilrettelæggelse 
15. august Undervisere er ansvarlige for at have uploadet informationer i Blackboard om, hvordan undervisningen praktisk tilrettelægges. Der er ikke krav 

om en endelig lektionsplan, men blot de fornødne informationer, der gør, at de studerende ved, hvordan de skal mødes 
(fysisk/virtuelt/blended/turnus). 
Undervisere er ansvarlige for, at deres lektionsplan indeholder en varslingstekst til de studerende om, at undervisningen med kort varsel kan 
omlægges til on site campusundervisning eller virtuel undervisning. 
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