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Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Mandag den 13. september 2021 kl. 9.00-12.00 

Sted: AU’s konferencecenter, Fredrik Nielsens Vej, Mødelokale 1 
 

 

Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Carsten Jensen (Statskundskab); Malene Kerzel (Jura); Lars Haahr (Virk-

somhedskommunikation og IT); Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi) 

 

Studenterrepræsentanter 

Simone Vestergaard Laursen (Statskundskab); Nicolas Seidenschnur (Øko-

nomi); Pernille Andersen (Jura); Andreas Mosekjær Bjørn (Virksomheds-

kommunikation og IT)  

 

Morten Rask, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

Carsten Willemoes Jørgensen (HA (jur.) og Cand.merc.(jur.)); Mogens Dil-

ling-Hansen (Erhvervsøkonomi); Jan Laursen (BDE, Herning); Peter 

Bjerre Mortensen (Politik og Økonomi); Inger Mørch Hauge (Erhvervsøko-

nomi – Herning) 

 

Faste deltagere 

Fatos Kutllovci (Rådgiver, Fakultetssekretariatet); Anni Bækgaard Lang-

berg (Studiechef, Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig (sekretariatsbetje-

ning, Aarhus BSS Studier) 

 

Fraværende: 

Michael Svarer (Økonomi); Mimi Yung Mehlsen (Psykologi); Hans Henrik 

Hansen (Ingeniøruddannelserne i Herning); Thomas Tandrup Lamm (Psy-

kologi); Louise Maria Thomsen (Erhvervsøkonomi); Rasmus Støttrup (In-

geniøruddannelserne i Herning); Frank Thinggaard (Cand.merc.aud.); Tor-

ben Tambo (Cand.polyt., Herning); John Bang Mathiasen (GMM, Her-

ning); Jakob Arnoldi (Cand.it –ITKO), Christian Waldstrøm (Virksomheds-

kommunikation) 

 

Gæster 

Punkt 2: Iris Maria Pedersen, Pædagogisk konsulent, CED 

Punkt 3: Mustapha El-Ahmad, BSS IT og Digitalisering 

Punkt 4-6: Lisbeth Sonne Christensen, Studentersager, Aarhus BSS Studier 

Punkt 7:  Mariann Holmslykke, Aarhus BSS Studier 

Punkt 8: Anja Sandholt Hald, Fakultetssekretariatet 

Punkt 10: Stina Lykkebye Tylén og Niki Rasmussen, VEST, Aarhus BSS 

Studier 

 
 

 

 

 

 

                Referat 



 

 

  

  

Side 2/11 

 

SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES 

AARHUS UNIVERSITET 

 


DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (9.00) (B) 

2. Forankring og implementering af GDPR e-læringsforløb for studerende 

(9.05) (O, D) 

3. Opfølgning på undervisningsevaluering foråret 2021 (9.25) (O, D) 

4. Delegationsskrivelse (9.45) (D) 

5. Tilbud til elitesportsudøvere om afvikling af skriftlige stedprøver som 

fjerneksamener (10.00) (D) 

6. Håndtering af anmodninger fra enkeltstuderende, der ønsker omlæg-

ning af mundtlige stedprøver til online format (10.15) (D) 

7. Evt. udfasning af papirudgaver af eksamenssæt til skriftlige stedprøver 

(10.25) (D) 

8. Fortrolighedskontrakter (10.35) (O, D) 

9. Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU (11.00) (O) 

10. Trivselsmidler til genstart af studielivet – opfølgende orientering og 

drøftelse (11.20) (O, D)  

11. Orienteringspunkter (11.35) 

12. Forslag til kommende punkter (11.45) 

13. Eventuelt (11.50) 

14. Opsummering af dagens møde (11.55) 

************************************************* 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (B) 

v. formanden 

 

Dagsorden og referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Forankring og implementering af GDPR e-læringsforløb for studerende 

(O, D) 

v. prodekanen for uddannelse 

Gæst: Iris Maria Pedersen, Pædagogisk konsulent, CED 

 

Iris Maria Pedersen fra CED præsenterede e-læringsforløbet for studerende om data-

beskyttelse med særligt fokus på GDPR. Kurset er udviklet som en del af AU's digitali-

seringsstrategi og har til formål at styrke de studerendes digitale kompetencer gennem 
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viden om databeskyttelse og vejledning i, hvordan de kan navigere dataansvarligt i lø-

bet af deres studietid.  

 

Kurset giver de studerende en generel indføring i reglerne om beskyttelse af personop-

lysninger og de overordnede retningslinjer for databeskyttelse på Aarhus Universitet.  

Kurset er et modulbaseret onlineforløb med fire basismoduler: Etik og digitalisering, 

GDPR, Databehandling og Sikkerhed og udstyr på AU.  

 

Når alle basismoduler er gennemgået, er der en afsluttende quiz, som tester den stude-

rendes viden. Opnås mindst 80% rigtige svar, kan den studerende generere et certifi-

kat, der viser, at kurset er gennemført på tilfredsstillende vis.  

 

Kurset er udviklet af Centre for Educational Development (CED) i samarbejde med re-

præsentanter fra AU's fakulteter, AU Uddannelse og Databeskyttelsesenheden på AU.  

Studerende finder kurset under Resources i Brightspace, og undervisere finder kurset 

via Discover i Brightspace.  

 

E-læringsforløbet har været pilotafprøvet i F21, herunder med afprøvning i fagspeci-

fikke forløb ved Psykologi og Politik og Økonomi. Evalueringen af pilotafprøvningen 

viste bl.a., at deltagerne oveordnet set følte sig rustede til at behandle personoplysnin-

ger i overensstemmelse med GDPR, og at de fleste brugte 2 timer på kurset som esti-

meret. 

 

Studienævnene drøfter i løbet af efteråret 2021, hvordan e-læringsforløbet kan imple-

menteres og integreres hensigtsmæssigt i den enkelte uddannelse eller i det enkelte 

fag. Forløbet er ikke målrettet bestemte semestre, og det er op til det enkelte studie-

nævn at tage stilling til, om det eksempelvist skal ligge i starten af uddannelsen, som 

del af et metodefag, og om det evt. skal gentages i forbindelse med specialet. 

 

Iris Maria Pedersen fremsender skriftligt materiale, som kan bruges til understøttelse 

af studienævnenes drøftelser. 

 

 

3. Opfølgning på undervisningsevaluering foråret 2021 (O, D) 

v. formanden 

Gæst: Mustapha El-Ahmad; BSS IT og Digitalisering 

 

Inden mødet havde mødedeltagerne fået adgang til websitet Evaluering af undervis-

ning på Aarhus BSS.  

 

Fra efteråret 2021 skifter Aarhus Universitet til et nyt evalueringssystem, så hele uni-

versitetet fremover evaluerer undervisning på samme platform. Mustapha El-Ahmad 

orienterede om, at det ikke medfører ændringer på Aarhus BSS, der som det eneste fa-

kultet allerede anvender det nye system. 
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Mødedeltagerne drøftede udviklingen i svarprocenter, da der er et stort fald i svarpro-

centen for foråret 2021, hvor den gennemsnitlige svarprocent lå på 32,36%. Når man 

ser på, hvordan svarprocenterne fordeler sig på de enkelte studienævn, er der stor for-

skel. To studienævn, Studienævnet for Forretningsudvikling og Teknologi og Studie-

nævnet for Virksomhedskommunikation og IT, har oplevet en stigning i svarprocenten, 

men repræsentanterne fra disse studienævn kunne dog ikke give nogen entydig forkla-

ring på denne udvikling.  

 

Det er ikke kun AU, der har oplevet fald i svarprocenten for undervisningsevaluering, 

det har været et generelt fænomen under nedlukningen som følge af corona. 

 

Enkelte studerende gav udtryk for, at de ikke allerede på evalueringstidspunktet har 

overblik over, hvilket udbytte de har opnået, men at det først viser sig ved eksamen. 

Det blev derfor foreslået, at undervisningsevalueringen rykkes til efter eksamen, som 

tilfældet er ved evaluering af vejledningsforløb, hvor evalueringsperioden starter kort 

efter, at den studerende har afleveret sin bacheloropgave eller sit speciale. 

 

Det blev fra underviserside fremhævet, at grunden til, at evalueringen ligger i slutnin-

gen af undervisningen, er at sikre dialogen mellem underviser og studerende, som viser 

de studerende, at evalueringerne tages seriøst og faktisk bliver brugt. Der blev også ud-

trykt bekymring for risikoen for en meget lav svarprocent, hvis evalueringen ligger så 

sent. 

 

Repræsentanterne fra jura oplyste, at svarprocenterne svinger meget fra kursus til kur-

sus fra ca. 7-80%, hvilket viser, hvor vigtigt det er, at underviserne gør de studerende 

opmærksomme på evalueringen og sætter tid af i undervisningen. 

 

Prodekanen for uddannelse opfordrede studienævnene med lave responsrater til at 

tænke ud af boksen. Det er samme proces, der gælder for alle uddannelser, men der vil 

være mulighed for en vis fleksibilitet. Prodekanen vil se velvilligt på evt. henvendelser 

om ændringer i proceduren for enkelte studienævn. 

 

 
4. Delegationsskrivelse (D) 

v. formanden 

Gæst: Lisbeth Sonne Christensen, Aarhus BSS Studier 
 

Som bilag til punktet var der udsendt delegationsskrivelse med ændringsforslag, sags-

fremstilling samt skema over principper vedr. overførsel af karakterer ifm. merit fra 

danske uddannelsesinstitutioner. 

 

Lisbeth Sonne Christensen redegjorde for de ændringer, der er foretaget i delegations-

skrivelsen. 
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 MBA og HD fremgår nu af delegationsskrivelsen, som dermed omfatter samt-

lige uddannelser og studienævn ved Aarhus BSS.  

 

 Der henvises ikke længere til studieaktivitetskravet, da det blev afskaffet for 

alle uddannelser ved AU pr. 1. februar 2021. 

 

 Afsnittet om merit og forhåndsmerit er blevet opdelt i to underafsnit: 

a) Generel praksis for håndtering af forhåndsgodkendelser og merit  

b) Overførsel af bedømmelse i forbindelse med merit 

 
For så vidt angår den generelle praksis i afsnit a, er teksten gennemskrevet med hen-

blik på at præcisere allerede eksisterende praksis.  Derudover er der tilføjet en beskri-

velse af praksis for nedjustering af ECTS i forbindelse med merit for fag fra danske ud-

dannelsesinstitutioner.  

 

Afsnit b indeholder hovedprincipperne for overførsel af bedømmelse ved merit for ud-

dannelseselementer fra både danske og udenlandske uddannelsesinstitutioner. Der er 

ingen ændringer i praksis ifm. merit fra udenlandske uddannelsesinstitutioner.   

 

Vedrørende overførsel af bedømmelse ifm. merit fra danske uddannelsesinstitutioner 

fastslog Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i en afgørelse fra juli 2020, at en stude-

rende, der får merit for et fag, hvori der er givet en numerisk karakter efter 7-trinsska-

laen, har krav på at få karakteren overført til sit studieprogram, således at den kommer 

til at indgå i den studerendes gennemsnit.  

 

På baggrund af Styrelsens afgørelse har BSS Studier reguleret principperne for overfør-

sel af bedømmelse i forbindelse med merit. Principperne er eksemplificeret i bilaget 

om overførsel af karakterer ifm. merit fra danske uddannelsesinstitutioner, og Lisbeth 

Sonne Christensen gennemgik de forskellige principper for hhv. obligatoriske fag og 

valgfag. 
 

Ændringerne i delegationsskrivelsen blev taget til efterretning, og ændringerne skal 

herefter drøftes i de enkelte studienævn. 

 

 

5. Tilbud til elitesportsudøvere om afvikling af skriftlige stedprøver som 

fjerneksamener (D) 

v. formanden 

Gæst: Lisbeth Sonne Christensen, Aarhus BSS Studier 

 

Forud for mødet havde mødedeltagerne modtaget sagsfremstilling, hvoraf fremgår, at 

BSS Studier foreslår, at elitesportsudøvere fremadrettet tilbydes at afvikle skriftlige 

stedprøver som fjerneksamener i de situationer, hvor AU Elitesport attesterer, at 

sportslige aktiviteter af høj vigtighed forhindrer den studerende i at være til stede på 

AU på tidspunktet for afholdelse af eksamen. Eksamensformen er den samme som for 
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alle øvrige studerende, og eksamen afholdes på samme tidspunkt som for de øvrige 

studerende, men eksamen afholdes et andet sted.  

 

Den nuværende praksis på BSS er, at elitesportsudøvere tilbydes direkte adgang til re-

eksamen, hvis de som følge af særlige omstændigheder ikke er i stand til at møde fysisk 

til en skriftlig stedprøve.  

 

Baggrunden for forslag om ændret praksis er, at AU Elitesport sikrer kvaliteten af eksa-

men med tilsyn, at AU Elitesport afholder eventuelle udgifter forbundet med eksamen, 

og at AU Elitesport varetager den praktiske planlægning af eksamen, herunder sørger 

for lokale m.v. 

 

BSS Uddannelsesforum drøftede forslaget og udtrykte bekymring for, om tilsynet ved 

fjerneksamen vil være af samme kvalitet som ved den skriftlige stedprøve for de øvrige 

studerende. Spørgsmålet om tilsyn bør kvalificeres og belyses bedre, ligesom det kan 

have betydning om elitesportsudøver og tilsyn har en relation.  

 

Ansøgninger om afvikling af fjerneksamener skal behandles som faktisk forvaltnings-

virksomhed. Det betyder, at beslutningen om, hvorvidt den studerende skal have tilla-

delse til en fjerneksamen, skal træffes i ledelsesstrengen og ikke i studienævnet 

 

Forslaget skal efterfølgende drøftes i Uddannelsesudvalget.  

 

 

6. Håndtering af anmodninger fra enkeltstuderende, der ønsker omlæg-

ning af mundtlige stedprøver til online format (D) 

v. formanden 

Gæst: Lisbeth Sonne Christensen, Aarhus BSS Studier 
 

Forud for mødet havde mødedeltagerne fået tilsendt sagsfremstilling.  

 

Universitetets håndtering af anmodninger fra studerende, der ønsker omlægning af en 

stedprøve til online format, udgør faktisk forvaltningsvirksomhed. Det betyder, at be-

slutningen om, hvorvidt den studerende skal have tilladelse til en fjerneksamen, skal 

træffes i ledelsesstrengen og ikke i studienævnet. 

 

Lisbeth Sonne Christensen redegjorde for BSS Studiers forslag til model for håndtering 

af denne type anmodninger. Det er BSS Studier, der vurderer, hvorvidt en studerendes 

anmodning om omlægning skal forsøges imødekommet eller afvises. Herved sikres det, 

at vurderingerne bygger på samme kriterier uanset studium, og at praksis er ensartet, 

medmindre særlige faglige eller praktiske forhold gør sig gældende. 

 

Udgangspunktet er, at en prøve afvikles i det format, der fremgår af kursuskataloget, 

og at en omlægning kun tilbydes, når den er begrundet i særlige omstændigheder. Lis-

beth Sonne orienterede om, hvad der kan anses som særlige omstændigheder, men det 
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vil altid bero på en konkret, individuel vurdering, om den studerendes forhold kan be-

grunde en omlægning af eksamen. 

 

Studielederen vil altid blive konsulteret forud for en eventuel imødekommelse med 

henblik på at sikre, at det er fagligt forsvarligt og praktisk muligt at omlægge den aktu-

elle prøve.  
 

Mødedeltagerne gav udtryk for, at modellen virker hensigtsmæssig. 

 

Forslaget skal endvidere drøftes i Uddannelsesudvalget.  

 

 

7. Evt. udfasning af papirudgaver af eksamenssæt til skriftlige stedprøver 

(D) 

v. formanden 

Gæst: Mariann Holmslykke, Aarhus BSS Studier 

 

Som bilag til punktet var der fremsendt sagsfremstilling. 

 

Mariann Holmslykke redegjorde for, at Eksamenstilsynet på AU har henvendt sig til 

BSS Studier med henblik på at afdække muligheden for udfasning af papirudgaver af 

eksamenssæt til skriftlige stedprøver. Baggrunden for henvendelsen er, at de øvrige fa-

kulteter ikke udleverer papirudgaver af eksamenssæt til skriftlige stedprøver, hvilket 

man stadig gør på Aarhus BSS. 

 

På de øvrige fakulteter på AU fremsendes til hver eksamen et mindre antal papirudga-

ver af eksamenssættet til Eksamenstilsynet, således at eksamenssættet vil kunne udle-

veres til enkeltstuderende, såfremt der skulle være behov herfor. 

 

Mødedeltagerne drøftede en evt. udfasning af papirudgaver. Fra studenterside blev det 

tilkendegivet, at mange studerende gør brug af papirudgaverne, som især er vigtige og 

uundværlige, når en eksamensopgave indeholder meget bilagsmateriale som fx ved 

store caseopgaver. Studerende må kun medbringe én skærm til eksamen, og det kan 

derfor være hensigtsmæssigt at kunne skrive kommentarer og foretage markeringer og 

overstregninger på papirudgaven af eksamenssættet.  

 

Mariann Holmslykke orienterer Eksamenstilsynet om, at man på Aarhus BSS ønsker at 

bibeholde papirudgaver af eksamenssæt til skriftlige stedprøver. På længere sigt kan 

der muligvis differentieres mellem eksamener med få og mange bilag, men det kræver 

en administrativ håndterbar løsning.   
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8.  Fortrolighedskontrakter (O, D) 

v. formanden 

Gæst: Anja Sandholt Hald, Fakultetssekretariatet  

 

Formanden oplyste, at repræsentanten fra TTO desværre var blevet forhindret i at del-

tage i mødet i Uddannelsesforum. 

 

Anja Sandholt Hald orienterede om, det kan være svært for både studerende og under-

visere at orientere sig i materialet vedr. fortrolighedskontrakter. 

 

Der har ligget en del ældre versioner af fortrolighedskontrakter på studieportalerne, 

som de studerende har googlet sig frem til. Fremadrettet bliver studieportalerne æn-

dret, så der ikke ligger dokumenter, men i stedet linkes til fasttrack-siden, som vedlige-

holdes af TTO. Det blev påpeget, at det er vigtigt, at der sker versionsstyring af fortro-

lighedskontrakterne, hvilket Anja Sandholt Hald vil bringe videre til TTO, ligesom kon-

trakterne bør ligge i et andet format end Word. 

 

Det er dog ikke alle virksomheder, som er tilfredse med standardaftalen, og der er der-

for indgået en række virksomhedsspecifikke hemmeligheds-og rettighedsaftaler, hvil-

ket er meget tidskrævende og kan forsinke processen for de studerende. Virksomheds-

specifikke aftaler opdateres med uregelmæssige mellemrum, så det er svært at vide, 

hvilken aftale der er gældende - også for virksomhederne selv. De virksomhedsspeci-

fikke fortrolighedskontrakter må ikke offentliggøres.  

 

Det er desuden et opmærksomhedspunkt, at flere virksomhedsspecifikke aftaler ikke 

giver mulighed for at foretage plagiattjek via f.eks. Ouriginal, heller ikke efter den for-

trolige model, hvor opgaven fjernes fra systemet, så snart der er foretaget tjek, da der 

er tale om en videregivelse uanset længden heraf. Dette medfører uens behandling af 

de studerende og er ikke i overensstemmelse med en ledelsesbeslutning om, at alle op-

gaver skal plagiattjekkes. Der arbejdes på at finde en løsning. 

 

Da der var afbud fra TTO, er det uafklaret, hvilke ressourcer TTO kan afsætte til arbej-

det med fortrolighedskontrakter. 

 

Prodekanen for uddannelse opfordrede studieledere og studenternæstformænd til at 

overveje, hvordan man bedst kommunikerer til de studerende omkring fortrolighedsaf-

taler. 

 

 

9. Ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU (O) 
v. prodekanen for uddannelse 

 

Prodekanen for uddannelse orienterede om, at der i regi af Uddannelsesudvalget er ud-

arbejdet et udkast til ny kvalitetspolitik for uddannelse på AU.  
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Tankerne bag den nye kvalitetspolitik er, at der strukturelt reduceres i antallet af del-

politikker fra fem til fire, mens indholdssiden i højere grad end tidligere både i indhold 

og sprogbrug er værdibaseret og retningsskabende fremfor detailregulerende. Politik-

kens udgangspunkt er fortsat et fuldt gennemløb fra rekrutteringsfase til overgang til 

arbejdsmarkedet, men udkastet tager mere eksplicit udgangspunkt i den studerende, 

så fokus bliver på, hvad AU ønsker, at man som studerende skal mødes af i et studie-

forløb på Aarhus Universitet. 

 

Den nye kvalitetspolitik sendes ud til nærmere drøftelse og kommentering i studienæv-

nene i løbet af september/oktober.  
 

Omkring 1. november vil der være opsamling på input til ny kvalitetspolitik i Studiele-

derforum (møde mellem Uddannelsesudvalget, studieledere, studienævnsformænd og 

næstformænd). 

 

Den nye kvalitetspolitik skal godkendes af Uddannelsesudvalget den 23. november og 

af Universitetsledelsen den 8. december. 

 

 

10. Trivselsmidler til genstart af studielivet – opfølgende orientering og 

drøftelse (O, D) 

v. prodekanen for uddannelse og rådgiver Fatos Kutllovci 

Gæster: Stina Lykkebye Tylén og Niki Rasmussen, VEST   

 

I juni meddelte Uddannelses- og Forskningsministeriet, at regeringen og et bredt fler-

tal af Folketinget har afsat midler til ’genstart af det gode studieliv’ (AU’s andel udgør 

12,3 mio.kr., heraf udgør Aarhus BSS andel 3,9 mio.kr.), som prioriteres til faglige og 

trivselsrettede aktiviteter. Fakulteterne beslutter, hvordan man vil anvende midlerne 

lokalt. En andel af midlerne går til tværgående indsatser på AU-niveau. 

 

Stina Lykkebye Tylén og Niki Rasmussen orienterede om nedenstående overvejelser til 

udmøntning af de ekstra midler på Aarhus BSS: 

 

 Der tilføres flere midler til trivselspuljen. Ansøgningsprocessen er ændret til at 

være løbende med frist for at søge midler den 15. november. Studieportalen er 

opdateret med nødvendig information. 

 Studieledere kan søge trivselsmidler. Formålsbeskrivelse og ønsket beløb sen-

des til prodekanen via trivsel@bss.au.dk, cc. bss.education@au.dk. 

 Undervisere tilbydes at deltage i to workshops udbudt af Studenterrådgivnin-

gen med temaerne: Hvordan understøtter man studiegruppearbejde, og hvor-

dan fremmer man fællesskab i undervisningen. 

 Store foredrag, fx foredrag med iværksætter fra Løvens Hule. Foredragene kan 

suppleres med efterfølgende stande fra studievejledningen, Aarhus BSS Career, 

The Kitchen m.fl. 
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 Fysisk rundvisning på campus for årgang 2020/vinter 2021 i form af stjerne-

løb/orienteringsløb. Mulig tovholder: tutorerne. Tovholderne kan i den forbin-

delse søge om trivselsmidler. 

 Indsatser i studievejledningen: øget vejledning hvis behov; opsøgende vejled-

ning til frafaldstruede studerende; oplæg om studiegrupper; understøttelse af 

lokale trivselsinitiativer m.m. 

 

Aarhus BSS Uddannelsesforum tog orienteringen om trivselsmidler til efterretning og 

havde enkelte opklarende spørgsmål.  

 

 

11.1. Orienteringspunkter 

11.1 Udvalget for Uddannelse/Dekanatet/Fakultetsledelsen 

Prodekanen orienterede om, at der endnu ikke er konkrete forslag i forbindelse med 

regionalisering af videregående uddannelser. 

 

Studiestarten er forløbet fint bortset fra lidt støj på Fuglesangs Allé. 

 

Der er ansat to strategiske projektledere, Charlotte Christiansen (ECON) og Camilla 

Kølsen Petersen (MGMT), der skal arbejde med fastholdelse og internationalisering 

hhv. digitale kompetencer. Aktiviteterne er placeret under den universitetspædagogi-

ske styregruppe. 

 

11.2 Aarhus BSS Studier 

Stina Lykkebye Tylén orienterede lidt mere detaljeret om studiestarten, som er gået 

rigtig godt i år. Det har stort set været en normal studiestart uden corona-restriktioner, 

og Coronaberedskabet har kun modtaget en enkelt henvendelse.  

 

Berit Eika har haft særlige ønsker til, at tutorerne i år skulle være bekendt med første-

hjælp og konflikthåndtering. Der har derfor været afholdt førstehjælpskurser, og der er 

udarbejdet materiale om konflikthåndtering, herunder forebyggelse af krænkende ad-

færd. Ruspjecen er desuden udkommet i en webudgave. 

 

De studerende gjorde opmærksom på, at der ikke står sprit på bordene i forelæsnings-

lokalerne og opfordrede til, at det står fremme, selvom der ikke længere er krav om af-

spritning. 

 

 

12. Forslag til kommende punkter  
v. formanden 

 

Der var ikke forslag til kommende punkter. 
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13. Eventuelt 

BSS Books 

Fra studenterside blev der spurgt ind til lokalesituationen for BSS Books. Prodekanen 

orienterede om, at dekanatet for BSS, efter samråd med institutlederne for Institut for 

Økonomi og Institut for Virksomhedsledelse, har truffet beslutning om, at Aarhus BSS 

ikke længere kan huse BSS Books. Beslutningen er et resultat af stor efterspørgsel efter 

flere studiepladser hos de studerende. Lokalekapaciteten på Fuglesangs Allé er fuldt 

udnyttet, og hvis der skal findes flere studiepladser til de studerende, må der ske en 

prioritering af de nuværende aktiviteter. Her har ledelsen vurderet, at lokalerne, der pt. 

huser BSS Books, bedre udnyttes til studiepladser end til en boghandel. 

 

BSS Books er en selvstændig fond. BSS har ingen kompetencer i forhold til fonden, 

men skal ifølge fundatsen udpege en formand, som er blevet institutleder Jacob Eskild-

sen. Der foreligger ikke en kontrakt, der skal opsiges, og der er endnu ikke givet et 

egentlig udflytningsvarsel, da det skal drøftes med fondens bestyrelse i efteråret, men 

forventningen er, at BSS Books skal fraflytte lokalerne i løbet af efteråret, når studie-

startssalget er ovre. For yderligere oplysninger henviste prodekanen til formanden for 

BSS Books. 

 

 

14. Opsummering af dagens møde (11.55) 
v. formanden 

 

Af tidsmæssige årsager blev der ikke foretaget en opsummering af dagens møde. 

 

 

 

Mødet sluttede kl. 12.10 

 


