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Referat af møde i Aarhus BSS Uddannelsesforum 

Tid: Onsdag den 21. april 2021 kl. 13.00-16.00 

Sted: Zoom-møde 
 

 

Til stede:  

Medlemmer 

Studienævnsformænd 

Carsten Jensen (Statskundskab); Michael Svarer (Økonomi); Mimi Yung 

Mehlsen (Psykologi); Lars Haahr (Virksomhedskommunikation og IT); 

Lars Esbjerg (Erhvervsøkonomi)  

 

Studenterrepræsentanter 

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

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

kommunikation og IT); Louise Maria Thomsen (Erhvervsøkonomi)  

 

Morten Rask, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS 

 

Observatører 

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

ling-Hansen (Erhvervsøkonomi); Frank Thinggaard (Cand.merc.aud.); Jan 

Laursen (BDE, Herning); Torben Tambo (Cand.polyt., Herning); John 

Bang Mathiasen (GMM, Herning); Christian Waldstrøm (Virksomheds-

kommunikation); Inger Mørch Hauge (Erhvervsøkonomi – Herning) 

 

Faste deltagere 

Fatos Kutllovci (Rådgiver, Dekanatet); Anni Bækgaard Langberg (Studie-

chef, Aarhus BSS Studier); Hanne Falsig (sekretariatsbetjening, Aarhus 

BSS Studier) 

 

Gæster 

Punkt 2: 

Christin Jensen, Teamkoordinator for Uddannelsesjura, AU Uddannelse  

Kevin O’Halloran, Studiekvalitet og Digitalisering, Aarhus BSS Studier 

Punkt 6: 

Klaus Mors Kristensen, Studiekvalitet og Digitalisering, Aarhus BSS Studier 

Punkt 4 og 7: 

Stina Lykkebye Tylén, Afdelingsleder for Vejledning og Studieinformation 

 

Fraværende: 

Malene Kerzel (Jura);  Hans Henrik Hansen (Ingeniøruddannelserne i Her-

ning); Thomas Tandrup Lamm (Psykologi); Rasmus Støttrup (Ingeniørud-

dannelserne i Herning);  Peter Bjerre Mortensen (Politik og Økonomi);  

Jakob Arnoldi (Cand.it –ITKO) 
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DAGSORDEN 

D: drøftelsespunkt; B: beslutningspunkt; O: orienteringspunkt 

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (13.00) (B) 

2. Omfang, form og forebyggelse af eksamenssnyd (13.05) (D) 

3. Omlægning af eksamener sommer 2021 – praktisk afvikling (13.45) (O) 

4. Trivselstiltag for studerende ifbm. med genåbning af AU (14.05) (D) 

5. Workshop om studentertrivsel og brug af UniHelper (14.30) (D) 

6. Kort orientering om studenter- og dimittendundersøgelsen (14.45) (O) 

7. Proces for håndtering af sager vedr. krænkende adfærd (14.55) (D) 

8. Høring vedr. Aarhus BSS strategi 2021-2025 (15.15) (D) 

9. Orienteringspunkter (15.35) 

10. Forslag til kommende punkter (15.45) 

11. Eventuelt (15.50) 

12. Opsummering af dagens møde (15.55) 

 

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

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat (B) 

v. formanden 

 

Formanden bemærkede, at der var to mindre ændringer til dagsordenen. Punkt 3 æn-

dres fra et drøftelsespunkt til et orienteringspunkt, og bilag 2.4 udgår, da bilag 2.3 om 

sammenligning af eksamensresultater på fakultetsniveau indeholder resultater fra 

både bachelor- og kandidatuddannelser. Med disse kommentarer blev dagsordenen 

godkendt. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Omfang, form og forebyggelse af eksamenssnyd (D) 

v. formanden 

Gæster: Christin Jensen, Teamkoordinator for Uddannelsesjura, AU Uddannelse,  

Kevin O’Halloran, Studiekvalitet og Digitalisering, Aarhus BSS Studier 

 

Hvis der opstår mistanke om eksamenssnyd i forbindelse med en prøve, skal det indbe-

rettes til Uddannelsesjura i AU Uddannelse, som behandler sagerne på vegne af deka-

nen. Christin Jensen orienterede kort om proceduren for behandling af sagerne. 

 

Indberetningen skal beskrive de faktiske omstændigheder i sagen, herunder formen og 

omfanget af den mulige eksamenssnyd. I plagieringssager er Urkund et vigtigt hjælpe-

redskab, men plagieringsrapporten kan ikke stå alene. Når Uddannelsesjura modtager 
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en indberetning om eksamenssnyd, vurderes sagen, hvorefter det besluttes enten at af-

vise sagen eller at fortsætte sagsbehandlingen. Hvis sagsbehandlingen fortsættes, fore-

tager Uddannelsesjura partshøring af den studerende. Prøven stilles i bero, og et evt. 

planlagt mundtligt forsvar udsættes, indtil der er truffet afgørelse i sagen. 

 

Der er følgende sanktionsmuligheder i tilfælde af eksamenssnyd: 

 Tildeling af advarsel 

 Annullering af en eller flere prøver 

 Bortvisning fra universitetet i en periode eller permanent bortvisning 

 

På baggrund af indstilling fra Uddannelsesjura, træffer prodekanen for uddannelse på 

Aarhus BSS afgørelse i sagen. 

 

Christin Jensen orienterede herefter om udviklingen i antallet af sager. I 2018 og 2019 

var antallet af sager om eksamenssnyd på AU, der førte til en sanktion, hhv. 90 og 85, 

og i 2020 steg dette tal til 163. Antallet af sager om ulovligt samarbejde lå i perioden 

2017-2019 på 8-12 sager, men i 2020 (fra 1. marts til 31. december) var dette tal steget 

til 44. Det giver mistanke om, at omlægning af eksamener under COVID-19 har været 

en medvirkende årsag til stigningen i antallet af sager om eksamenssnyd. 

 

Kevin O’Halloran præsenterede udviklingen i karaktergennemsnit og dumpeprocenter 

på Aarhus BSS over de sidste 4 vintereksamensterminer for hhv. bachelor- og kandi-

datuddannelser på aggregeret niveau. Tallene for bacheloruddannelserne er samlet set 

baseret på 95 vintereksamener, og tallene for kandidatuddannelserne er samlet set ba-

seret på 77 vintereksamener. 

 

Tallene viser, at der har været en stabil udvikling i karaktergennemsnittene på fakul-

tetsniveau de sidste 4 vintereksamensterminer. Der har været et generelt fald i dumpe-

procenterne over de sidste 4 vintereksamensterminer, men der er ikke nogen væsentlig 

forskel på dumpeprocenterne ved ordinær eksamen i V19/20 og V20/21. 

 

Der har ikke været nogen stor stigning i procentandelen af bedømmelserne ‘udeblevet’, 

‘forladt eksamen’ og ‘brugt forsøg’, hvilket måske kunne have været forventeligt, hvis 

der havde været mange sager om eksamenssnyd. 

 

Data viser, at der ikke er nogen signifikant forskel på de samlede karaktergennemsnit 

ved ordinær eksamen i V19/20 og V20/21 for hhv. bachelor- og kandidatuddannel-

serne samlet set. Der er dog relativt mange enkelte eksamener med en signifikant for-

skel mellem gennemsnittene i V19/20 og V20/21. Der er ca. lige så mange (signifi-

kante) fald som stigninger fra V19/20 til V20/21.  

 

Det kan evt. være relevant for studienævnene at kigge nærmere på tallene for de en-

kelte eksamener i forbindelse med en vurdering af, hvilken betydning eksamensformen 

har. Hvis studienævnene har brug for yderligere information, er de velkomne til at 

rette henvendelse til Kevin. 
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Det blev herefter drøftet, hvordan eksamenssnyd fremadrettet kan forebygges. 

 

Uddannelsesjura opfordrer til, at der er fokus på forebyggelse af eksamenssnyd, og at 

underviserne tager dialogen med de studerende inden eksamen, så de fx trænes i at ci-

tere korrekt. Der er også god hjælp i at henvise til pjecen "Kom sikkert gennem eksa-

men", hvor der bl.a. findes informationer om, hvad der på Aarhus Universitet betragtes 

som eksamenssnyd. 

 

Herudover var der gode erfaringer med at stille eksamensopgaverne, så der optræder 

forskellige tal i opgaverne og at bytte om på rækkefølgen af spørgsmålene. Det er ligele-

des vigtigt at undgå, at spørgsmålene bliver for skabelonagtige, da det gør det lettere 

for de studerende at samarbejde til eksamen. 

 

Ved mundtlige eksamener, hvor de studerende ikke må benytte hjælpemidler, kan den 

studerende blive bedt om at rykke lidt væk fra skærmen, så det ikke er muligt at finde 

noter på computeren under eksaminationen. Det blev også foreslået, at den studerende 

evt. kunne blive bedt om at dele sin skærm. 

 

Formanden gjorde opmærksom på, at det nye eksamenssystem måske giver mulighed 

for at anvende overvågningssystemer (en slags Flow Lock), som ikke giver problemer i 

forhold til GDPR, da de ikke kræver adgang til data på den studerendes computer. Det 

er dog ikke afklaret endnu. 

 

 

3. Omlægning af eksamener sommer 2021 – praktisk afvikling (O) 

v. prodekanen for uddannelse 

 

Prodekanen for uddannelse orienterede om omlægningen af eksamener på baggrund af 

fokuspunkter fra de studerende i BSS Uddannelsesforum. Rammerne for eksamen blev 

i midten af marts meldt ud fra universitetsledelsen: Eksamener i forårssemesteret 2021 

afholdes som udgangspunkt online, og i det omfang regeringens genåbningsplan gør 

det muligt, vil praktiske prøver og eksamener uden hjælpemidler bliver afviklet på 

campus. Enkelte andre eksamener med en helt særlig faglig begrundelse, vil også blive 

planlagt gennemført med fysisk fremmøde. Hvilke eksamener, det drejer sig om, afgø-

res på baggrund af lokale drøftelser i studienævnene og besluttes på fakulteterne. 

 

På Aarhus BSS var det ikke muligt at prioritere alle eksamener uden hjælpemidler, da 

nogle hold er så store, at eksamen ikke kan afvikles på campus på grund af afstands-

kravet. Forsvar af specialer og bachelorprojekter foregår med hjælpemidler, så disse 

eksamener blev ikke prioriteret i henhold til rammerne fra universitetsledelsen. Prode-

kanen tilkendegav, at der er gode erfaringer med online forsvar, og at fakultetet har 

fået flere positive tilbagemeldinger fra censorerne. Der har været bedre muligheder for 

at rekvirere censorer, da de har lettere ved at deltage, når eksamen foregår online.  

 

I takt med at Danmark genåbner efter COVID-19-nedlukningen, forventes et stigende 

pres på de eksisterende offentlige testcentre. Derfor åbner AU i den kommende tid ti 
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nye teststeder med superviseret selvpodning, der frit kan benyttes af både studerende 

og medarbejdere på universitetet.  

 

Nogle få internationale studerende fra BTECH er rejst hjem, da de tolkede regeringens 

genåbningsplan således, at alle eksamener ville blive afholdt online. Prodekanen for 

uddannelse orienterede om, at man er i dialog med disse studerende, og at løsningen 

bliver, at de enten rejser tilbage til Herning og deltager i eksamen onsite eller får mu-

lighed for at søge om dispensation til direkte adgang til reeksamen eller til at blive 

overflyttet til de tilsvarendende fag i Aarhus og afvikle eksamen online (eksamen i de 

pågældende fag måtte i Aarhus omlægges til online format grundet pladsmangel). Her-

udover er der nogle få exchange studerende, som muligvis ikke kan komme til Dan-

mark til eksamen. Der vil også blive taget hånd om disse studerende, så de får mulig-

hed for at aflægge eksamen. 

 

Hvis AU med kort varsel lukkes ned som følge af øget smittetryk i Aarhus eller smitte-

udbrud på AU, vil dekanen og prodekanen for uddannelse tage stilling til løsningsmu-

lighederne på baggrund af en konkret vurdering af den enkelte eksamen. Der kan ek-

sempelvist blive tale om omlægning til online eksamen, kort udskydelse af eksamen el-

ler mulighed for direkte adgang til reeksamen. 

 

Hvis en studerende bliver syg i forbindelse med en eksamen på Aarhus BSS, skal den 

pågældende melde sig syg ved at indsende en ansøgning om dispensation via mitstu-

die.au.dk. Dette gælder uanset, om der er tale om COVID-19-relateret sygdom eller an-

den sygdom. 

 

Prodekanen påpegede afslutningsvist, at henvendelsen fra de studerende er viderefor-

midlet til BSS Studieberedskabsgruppe, og at der skulle være svar på de studerendes 

spørgsmål i Corona FAQ’en for Aarhus BBS-studerende. Hvis de studerende opdager, 

at der mangler information, er de meget velkomne til at rette henvendelse til Anni 

Langberg eller Aase Bak, som er medlemmer af Studieberedskabsgruppen.  
 

 

4. Trivselstiltag for studerende ifbm. med genåbning af AU (D) 

v. formanden 

Gæst: Stina Lykkebye Tylén, Afdelingsleder for Vejledning og Studieinformation 
 

Studienævnene på Aarhus BSS har i løbet af marts måned drøftet, hvilke trivselsindsat-

ser der kan iværksættes for de studerende, når det bliver muligt fysisk at vende tilbage 

på campus. Som bilag til punktet havde mødedeltagerne modtaget tilbagemeldingerne 

fra studienævnene. 

 

Der er stort fokus på de studerendes trivsel i coronaperioden, og det er vigtigt, at stu-

diemiljøet genetableres. Det er derfor besluttet at ansætte en trivselskoordinator pr. 1. 

juni i en projektansættelse på 8 måneder. Der arbejdes på en nærmere rammesætning 

af trivselskoordinatoren arbejdsopgaver, da de skal supplere studievejlederne, som al-

lerede arbejder med trivsel.  
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Det er hensigten, at trivselskoordinatoren sammen med de studerende kan være med 

til at sætte gang i forskellige aktiviteter bl.a. via koordinering og videndeling mellem de 

lokale foreninger i det omfang, der er ønsker om dette. Herudover vil der være behov 

for ekstra indsatser og initiativer i forhold til studerende, der udviser en adfærd, der ty-

per på risiko for frafald. 

 

Dekanen og prodekanen har holdt møde med studenterorganisationerne, hvor man har 

orienteret om midler til initiativer til genstart af studielivet. Der arbejdes på en model 

for ansøgning og uddeling (prioritering, allokering) af midlerne. Nærmere information 

herom følger på fakultetets interne sider. 

 

 

5. Workshop om studentertrivsel og brug af UniHelper (D) 

v. formanden 

 

Med henblik på at fremme bedre rammer for de studerendes trivsel på de videregående 

uddannelser i forbindelse med nedlukningen har Studenterrådgivningen i samarbejde 

med Ventilen udviklet en workshop finansieret af Uddannelses- og Forskningsministe-

riet. Som bilag til punktet var der fremsendt en beskrivelse af workshoppen, som har til 

formål at understøtte undervisere i at styrke engagement og fællesskab i undervisnin-

gen.  

 

BSS Uddannelsesforum drøftede henvendelsen og udtrykte interesse for workshoppen 

under forudsætning af, at den også er målrettet til undervisning på store hold. Forman-

den undersøger, om dette er tilfældet, og i bekræftende fald vil invitation til deltagelse i 

workshoppen blive videreformidlet bredt på fakultetet. 

 

Studielederne Mogens Dilling og Frank Thinggaard orienterede kort om deres erfarin-

ger med brug af UniHelper på HA og cand.merc.aud. UniHelper er et system til elek-

tronisk gruppedannelse på baggrund af de studerendes kompetencer og deres forvent-

ninger til studiet og arbejdsindsatsen. Erfaringerne er overvejende positive og viser, at 

de studerende hjælpes godt i gang. 

 

Mogens Dilling har forhandlet en rammeaftale på plads for fakultetet. Prisen er 110 kr. 

pr. deltagende studerende. 

 

 
6. Kort orientering om studenter- og dimittendundersøgelsen (O) 

v. formanden 

Gæst: Klaus Mors Kristensen, Studiekvalitet og Digitalisering, Aarhus BSS Studier 
 

Studenter- og dimittendundersøgelsen fortages hvert andet år og indgår i studienævne-

nes løbende kvalitetsarbejde, de årlige statusmøder, uddannelsesevalueringerne samt i 

forbindelse med de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger, der foretages hvert 3. år. 
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Undersøgelserne er senest gennemført i efteråret 2020 (oktober-december), og resulta-

terne blev offentliggjort i marts 2021.  

 

Studenterundersøgelsen omfatter de studerendes vurdering af uddannelsernes kvalitet, 

studiemiljø, trivsel (også i lyset af corona, herunder ensomhed, stress), feedback samt 

de studerendes tidsforbrug på studiet. Dimittendundersøgelsen omfatter de studerendes 

vurdering af overgangen til arbejdsmarkedet, relevans, sammenhæng og kompetencer 

for 1-2 års dimittender hhv. for 5-6 års dimittender. 

 

På baggrund af studenterundersøgelsen tegner der sig et billede af, at det sociale studie-

miljø er under pres, og at studieglæden har lidt et knæk, men undersøgelsen viser sam-

tidig, at de studerende generelt er tilfredse med deres uddannelser og det faglige studie-

miljø. Resultaterne skal ses i lyset af, at de studerende blev spurgt før den seneste ned-

lukning (17. december 2020). 

 
I efteråret 2021 skal undervisningsmiljøvurderingen behandles i studienævn og Ud-

dannelsesforum. Nærmere information følger på mødet i juni. 

 

 

7. Proces for håndtering af sager vedr. krænkende adfærd (D) 

v. formanden 

Gæst: Stina Lykkebye Tylén, Afdelingsleder for Vejledning og Studieinformation 

   

I forbindelse med den første MeToo-bølge udarbejdede universitetsledelsen i 2018 en 

række principper for håndtering af krænkende adfærd blandt medarbejdere og stude-

rende. Via kampagnen ”Vi siger fra” blev det kommunikeret ud til både studerende og 

medarbejdere, at mobning, chikane eller krænkende adfærd ikke tolereres på AU. I den 

forbindelse blev der lavet en procesgang for, hvordan man agerer, hvis man som stude-

rende eller medarbejder oplever krænkende adfærd eller lignende. 

 

Som bilag til punktet havde medlemmerne modtaget en sagsfremstilling, som bl.a. 

skitserer procesgangen for håndtering af sager vedr. krænkende adfærd. Hvis en stude-

rende oplever mobning eller krænkende adfærd, skal vedkommende i udgangspunktet 

kontakte studievejledningen (VEST) ved Aarhus BSS Studier, der tager en afklarende 

samtale med den studerende for at afdække situationen. Her orienteres den stude-

rende om, at der er to muligheder: 

 

1) sagen går videre til studieleder, der indleder en dialog med både den krænkede 

og den formodede krænker, og ud fra dialogen træffe afgørelse om det videre 

forløb 

 

2) den studerende vælger at stoppe forløbet ved samtalen med studievejlederen. 

  

Der var kun én studieleder, som havde været involveret i en sag om krænkende adfærd. 

Studielederen gav udtryk for, at han havde fået rigtig god hjælp af studievejledningen. 
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Retningslinjerne virker klare nok, men fortolkning kan være vanskelig, fx hvornår AU’s 

chefjurist skal inddrages. 

 

Stina Lykkebye Tylén orienterede om, at VEST modtager meget få henvendelser vedr. 

sager om krænkende adfærd. I år har der været 5 sager og året før 14 sager ud af de  

10-12.000 henvendelser, studievejledningen modtager om året. Det er vigtigt, at de 

studerende mødes på neutral måde, da parterne ofte ikke er enige om forløbet. Det er 

et fælles mål, at de studerende kender til procesgangen om krænkende adfærd.  

 

De studerende fremhævede, at det er vigtigt at italesætte, hvor de studerende kan hen-

vende sig i tilfælde af krænkende adfærd, og at AU-Helpline kan være med til at 

fremme kendskabet til procesgangen. Det blev foreslået, at processen om krænkende 

adfærd bliver nævnt i Rusugen, hvilket Stina vil gå videre med.  

 

Der var enighed om, at det er svære sager, der skal tages meget alvorligt, og som skal 

håndteres med diskretion og respekt for alle parter.  

 

 

8. Høring vedr. Aarhus BSS strategi 2021-2025 (D) 

v. formanden 

 

Som bilag til punktet var der udsendt udkast til Aarhus BSS’ strategi 2021-2025, som 

er sendt i bred høring på fakultetet. 

  

Strategiudkastet bygger på fakultetets nuværende strategi og er udarbejdet i tråd med 

AU’s Strategi 2025. Strategiudkastet centrerer sig om uddannelse, forskning og samar-

bejde, og Uddannelsesforum drøftede udkastet med fokus på uddannelse.  

 

Uddannelsesforum tilkendegav, at strategien er formuleret i bløde vendinger, og at den 

ikke er særlig konkret. Prodekanen for uddannelse gjorde opmærksom på, at hand-

lingspunkterne er taget ud, og at strategien angiver en retning for de næste fem år. Ud-

dannelsesforum kunne tilslutte sig den overordnede strategi og afventer, at den ud-

møntes i konkrete handleplaner. 

 

Følgende tre opmærksomhedspunkter blev påpeget: 

 Der må ikke være fokus på teknologien for teknologiens skyld 

 Det kan være et uheldigt signal at sætte et stærkt brand lig med en god ople-

velse for de studerende 

 Man bør være varsom med at have for megen fokus på karriere tidligt i studiet 

jf. tidligere drøftelser om stress i Uddannelsesforum 

 

Det blev afslutningsvist påpeget, at ulempen ved at tage handlingspunkterne ud af stra-

tegien er, at der bruges (for) mange ressourcer på høringen, inden strategien er kon-

kretiseret. 
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9. Orienteringspunkter 

9.1 Udvalget for Uddannelse/Dekanatet/Fakultetsledelsen 

 

Der iværksættes en undersøgelse af re-design af EDU-IT under corona-nedlukningen. 

 

AU’s nye læringsplatform Brightspace afløser Blackboard fra efterårssemestret, og un-

dervisere får mulighed for at deltage i workshops. 

 

På Aarhus BSS blev der senest åbnet op for fysisk undervisning på campus af yderligere 

ca. 800 studerende, især bachelorstuderende på første år. Da der er lidt ekstra kapaci-

tet til fysisk fremmøde, får institutlederne mulighed for at facilitere, at vejledere, der 

ønsker det, kan tilbyde vejledning med fysisk fremmøde til studerende, der skriver ba-

chelorprojekt eller speciale. 

 

9.2 Aarhus BSS Studier 

Der var ikke yderligere information, da genåbning af AU og corona har været berørt. 

 

 

10.  Forslag til kommende punkter 

v. formanden 

 

Der blev foreslået en evaluering af processen omkring det curriculumbaserede plan-

lægningssystem. Da processen endnu ikke er afsluttet, blev det anbefalet at opdele eva-

lueringen i mindre steps og at evaluere den nye tilmeldingsrunde på mødet i juni.  

 

 

11. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

 

12. Opsummering af dagens møde 

v. formanden 

 

Formanden opsummerede dagens møde, som blev indledt med oplæg om eksamens-

snyd, herunder håndteringen af sagerne i Uddannelsesjura og præsentation af data 

vedr. karakterfordeling, gennemsnit og dumpeprocenter. Det blev drøftet, hvordan de 

studerende klædes bedre på til at undgå eksamenssnyd, hvordan eksamensopgaver 

stilles for bedre at imødegå eksamenssnyd, og hvilke muligheder der er for overvågning 

ved mundtlige prøver. 

 

Herefter redegjorde prodekanen for uddannelse for forskellige forhold omkring om-

lægning af eksamen på baggrund af fokuspunkter fra de studerende. 

 

Der ansættes en trivselskoordinator, som bl.a. skal tage hånd om studerende, der udvi-

ser en adfærd, der tyder på risiko for frafald. Der kan søges om midler til trivselstiltag. 
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UniHelper blev vurderet som et fint værktøj til at igangsætte gruppearbejde. Studen-

terlauget kontaktes med henblik på afklaring af, om den tilbudte workshop er relevant 

for undervisning på store hold. 

 

Der blev givet en kort orientering om studenter- og dimittendundersøgelsen, og der 

kommer mere information om undervisningsmiljø på næste møde.  

 

Studielederne har kun været involveret i én sag om krænkende adfærd, men det er vig-

tigt, at det kommunikeres ud til de studerende, hvordan de skal forholde sig i tilfælde 

af krænkende adfærd.  

 

Aarhus BSS Strategi er ikke særlig konkret endnu, og Uddannelsesforum kunne til-

slutte sig den overordnede retning. Handlingerne vil vise, om Uddannelsesforum er 

enig i udmøntningen af strategien. 

 

 

Mødet sluttede kl. 16.00. 

 


