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Ansvarlig 
 

 
1. Velkommen til nye 
medlemmer af Rådet for 
Kvalitetssikring og  
-udvikling 
 

 
Mødet blev indledt af en kort præsentationsrunde, da der siden 
sidst er kommet to nye prodekaner for hhv. SUND og ENG 
(Jeppe Emmersen og Hans Olav Geil), samt en ekstra 
studenterrepræsentant (Christian Obel Pinstrup) 
 
Endvidere var dette det første møde med repræsentation af 
kvalitetsmedarbejdere fra fakultetskontorerne (Carina Budum 
Ertmann og Sebastian Bue Rakov), jf. rådets beslutning på 
mødet d. 6. oktober 2017 om deres faste deltagelse. 
 

 

 
2. Godkendelse af 
dagsorden 
 

 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 



 

 
3. Opfølgning på 
godkendt referat fra 
mødet i Rådet for 
Kvalitetssikring og  
-udvikling d. 9. november 
2017 

 
Der var ingen kommentarer til referatet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Videreudvikling af 
kvalitetssikringssystemet 
 
Det indstilles, at Rådet for 
Kvalitetssikring og -
udvikling godkender, at der 
arbejdes videre med 
punkter under 
[sagsfremstillingens] spor 1 
og de foreslåede 
tidsperspektiver.  
 
Det indstilles, at Rådet for 
Kvalitetssikring og -
udvikling godkender, at 
arbejdet med 
videreudvikling af 
kvalitetssikringssystemet 
igangsættes med 
udgangspunkt i 
[sagsfremstillingens] 
foreslåede proces og 
organisering under spor 2. 
 

 
I marts 2018 blev AAU indstillet til en positiv 
institutionsakkreditering på baggrund af det nuværende 
kvalitetssikringssystem (endelig afgørelse fra 
Akkrediteringsrådet får AAU i juni 2018).  
 
I videreudviklingen af AAU’s kvalitetssikringssystem skal der 
være fokus på at opretholde den (forventede) positive 
institutionsakkreditering ved at bevare og konsolidere et 
system, der er velbeskrevet, veldokumenteret og velfungerende 
i praksis, og med sikring af at systemet lever op til de 
europæiske standarder (ESG) og nationale krav på området. 
IA informerede rådet om, at der dog også er råderum for at 
bruge den (forventede) positive akkreditering til at fokusere på 
videreudviklingen af et kvalitetssystem, der kan udvikles i en 
retning, der er mere strømlinet og forenklet, der hvor AAU ikke 
er begrænset af eksterne krav.  
 
Kvalitetsenheden foreslår, at videreudviklingen af 
kvalitetssikringssystemet foregår i to spor. Det ene spor har 
fokus på løbende revideringer med henblik på hele tiden at 
efterleve eksterne krav samt optimere på interne processer. Det 
andet spor er en større strategisk gennemgang og 
videreudvikling af systemet som helhed. Det skal være en 
grundig og involverende proces, hvor det styrende skal være 
AAU’s visioner for god kvalitet og god kvalitetskultur.  
Rådet drøftede de to spor. 
  
Der var en efterspørgsel på, at der i beskrivelsen af arbejdet 
med spor 1 blev tydeliggjort inddragelse af blandt andre 
institutledere, studieledere, studienævnsformænd og øvrige 
afdelinger i Fælles Service, ligesom det er beskrevet under 
spor 2. Det blev taget til efterretning.  
 
I hht. spor 2 godkendte rådet forslaget om nedsættelse af en 
arbejdsgruppe med ansvar for den strategiske gennemgang og 
videreudvikling af kvalitetssikringssystemet. Arbejdsgruppen 
skal udarbejde et kommissorium for arbejdet med 
videreudvikling af kvalitetssikringssystemet, der skal godkendes 
i Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling. 
 
Rådet drøftede sammensætningen af arbejdsgruppen, 
herunder antallet af institutledere og studieledere. Endvidere 
blev det drøftet, hvordan arbejdsgruppen skal inddrage 
decentrale administrative medarbejdere (eks. skolesekretærer) 
og studerende i arbejdet, mhp. at indhente oplysninger om 
erfaring med det hidtidige system og få input til fremtidig 
udvikling. Her var der overvejende stemning i rådet for, at 
inddragelsen sker løbende, eksempelvis i form af høringer eller 
workshops.  
Der var ønsker til brede høringer samt sikring af inddragelse af 
medarbejdere på alle niveauer af medarbejdere, der arbejder 
med kvalitetssikring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I de brede høringer skal det sikres, at de, der kan komme med 
bemærkninger, er bekendte med de eksterne krav, som AAU 
ikke har mulighed for at gå imod. Endvidere er det vigtigt, at der 
er en orientering om hvilke tiltag, der allerede er igangsat, eks. 
IT-understøttende kvalitetssikringsredskaber.  
 
Mht. IT-understøttelse blev der gjort opmærksom på, at det har 
stor betydning for de decentrale medarbejdere, men at det 
virker til, at udviklingen har tabt lidt kadence. 
IA pointerede, at det er IT-KvUds ansvar at holde 
udviklingsprocessen i gang. Deres ansvar skal derfor 
tydeliggøres i beskrivelsen af udviklingen af 
kvalitetssikringssystemet.  
 
Kvalitetsenheden tager rådets kommentarer til efterretning og 
arbejder på et forslag til konkret sammensætning af 
arbejdsgruppen samt udkast til kommissorium. Herefter vil 
begge dele sendes til skriftlig høring blandt rådets medlemmer.  
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5. Nøgletal 2018 – 
udfordringer med 
nøgletal for effektivitet 
 
Nøgletalsgruppen under 
Kvalitetssikringsgruppen 
indstiller, at Rådet for 
kvalitetssikring og  
-udvikling godkender, at 
nøgletal for effektivitet fra 
1. oktober 2018 udgår af 
kvalitetssikringssystemet. 
 

 
På baggrund af de hidtidige erfaringer med nøgletallet for 
effektivitet har Nøgletalsgruppen under 
Kvalitetssikringsgruppen identificeret nogle udfordringer, der 
betyder, at der i behandlingen af nøgletallet i studienævnet ofte 
er langt mere fokus på teknik og forklaringer af nøgletallet end 
egentlig behandling og opfølgning. På den baggrund foreslår 
Nøgletalsgruppen, at nøgletallet for effektivitet udgår af 
kvalitetssikringssystemet pr. 1. oktober 2018. 
 
Rådets medlemmer var enige om at lade nøgletallet for 
effektivitet udgå af kvalitetssikringssystemet. Derefter fulgte en 
diskussion af, hvorvidt nøgletallet for effektivitet ikke også helt 
skal udgå af QlikView. HLP og SBR redegjorde for, at tallene 
for effektivitet fortsat skal være tilgængelige i QlikView, da eks. 
Økonomiafdelingen og øvrige interesserede fagmiljøer bruger 
tallene. Men nøgletallet for effektivitet vil ikke længere fremgå 
som en del af studienævnsrapporterne, der trækkes fra 
QlikView, hvis de udgår af kvalitetssikringssystemet. IA 
understregede dog vigtigheden af, at fagmiljøerne lader 
behandlingen af dette nøgletal udgå af deres systematiske 
kvalitetssikringsarbejde, når det nu er besluttet fra centralt hold.   
 
Dertil blev det drøftet, hvorledes der skal følges op på de 
handlingsplaner, hvor der er taget beslutning om opfølgning på 
nøgletallet for effektivitet.    
Det blev besluttet, at det er prodekanerne for uddannelse, der 
på fakultetsniveau skal vurdere, om der er planlagte handlinger 
pba. effektivitet, der skal følges op på under en anden overskrift 
eller handlingerne skal udgå af handlingsplanen.  
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6. Implementering af 
minimumstimetal i 
kvalitetssikringssystemet 
 
Arbejdsgruppen for 
implementering af 
minimumstimetal i 
Kvalitetssikringssystemet 
indstiller, at Rådet for 
kvalitetssikring og -

 
Efter beslutning i Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) har 
en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Økonomiafdelingen, 
Fakultetskontorerne og Kvalitetsenheden udarbejdet forslag til 
indarbejdelse af minimumstimetallene i 
kvalitetssikringssystemet. Dette arbejde har taget udgangspunkt 
i det datagrundlag, som styrelsen lægger til grund i forbindelse 
med det indikatorbaserede tilsyn, og som AAU og de øvrige 
uddannelsesinstitutioner indberetter i timetalssystemet to gange 
årligt.  
 

 



 

udvikling godkender:  
 
- Arbejdsgruppens 
beskrevne model for 
behandling af 
minimumstimetal (spor 1). 
- At der bliver udviklet en 
ny rapport i Qlikview, hvor 
data for planlagte 
undervisnings- og 
vejledningsarbejdstimer vil 
være nemt tilgængelig 
(spor 2).  
- At der udarbejdes en 
tabel eller rapport, hvor 
data for planlagte 
undervisnings- og 
vejledningsarbejdstimer 
samt data for 
forskningsdækning fremgår 
sidestillet (spor 3) 
 

Arbejdsgruppen har arbejdet med 3 spor i forhold til at komme i 
mål med opgaven: 
 

1. Model for behandlingen af minimumstimetal i 
kvalitetssikringssystemet 

2. Adgang til data i QlikView. 
3. Effektiv kobling mellem kvalitetssikringssystemet og 

data i QlikView 
 
Spor 1 
Rådet diskuterede, hvorvidt behandlingen af minimumstimetal 
skal ske i sammenhæng med studienævnsrapporter eller i 
forbindelse med de halvårlige drøftelser af bemanding af 
uddannelserne, som foreslået af arbejdsgruppen. 
Det blev til en længere drøftelse af formålet med behandlingen, 
herunder hvorvidt der skal ses på timetallene fra en økonomisk 
vinkel eller fra et planlægningsperspektiv, om tallene skal 
anvendes til at se fremad (bemandingsnotater) eller skue bagud 
(studienævnsrapporter) og hvilke betydelige aktører, der indgår i 
processen alt efter hvilken model for behandling af tallene, der 
vælges. 
Endvidere var der forslag om en årlig behandling fremfor 
halvårlig, såfremt behandlingen af tallene bliver en del af 
bemandingsnotaterne. 
 
IA konkluderede, at der er behov for en redegørelse for hvilke 
fordele og ulemper, der vil være forbundet med valget af hhv. at 
behandle minimumstimetallene i forbindelse med 
studienævnsrapporterne eller i sammenhæng med 
bemandingsnotaterne. Fakulteterne skal høre egne institut- og 
studieledere i forhold til, hvor de finder det mest 
hensigtsmæssigt at drøfte minimumstimetal.   
 
IA vil tage stilling til, hvorvidt notatet efterfølgende skal sendes i 
høring eller dagsordensættes i DSUR mhp. endelig beslutning 
vedr. spor 1. 
 
Spor 2 
Rådet havde ingen bemærkninger til arbejdsgruppens 
beskrivelse af spor 2, jf. sagsfremstillingen.  
 
Spor 3:  
Processen for spor 3 afhænger af hvilken model, der vælges. 
Således afventes endelig beslutning vedrørende spor 1. 
 

 
7. Revideret 
kommissorium for Rådet 
for Kvalitetssikring og  
-Udvikling 
 
Det indstilles, at Rådet for 
Kvalitetssikring og -
Udvikling godkender det 
reviderede kommissorium 
og tager det til efterretning. 
 

 
Direktionen har besluttet, at kommissorier og 
forretningsordener for de tværgående strategiske råd og udvalg 
skal tydeliggøres, således at organer og medlemmernes 
mandater kan kommunikeres tydeligt i alle ledelseslag. 
 
Rådet godkendte det reviderede kommissorium vedr. 
medarbejdernes mandat og forpligtelse. Der var ønsker til, at 
sætningen vedr. studerende omskrives, således de studerende 
ikke blot skal repræsentere deres uddannelse, men studerende 
generelt. Dertil skal det tilføjes, at de studerende i rådet skal 
viderekommunikere til medstuderende. 
 
Når der er foretaget en omskrivning, sendes kommissoriet til 
skriftlig høring i rådet. Efter godkendelse blandt rådets 
medlemmer vil kommissoriet lægges på rådets hjemmeside på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inside som et foreløbigt godkendt kommissorium, indtil det er 
endelig behandlet i direktionen.  

Kvalitets-
enheden 
 

 
8. Orientering 
 

 
Ministeriets kvalitetsmåling 
IA orienterede om, at Uddannelses- og Forskningsministeriet 
arbejder på at udvikle en måling af de videregående 
uddannelser, som skal gennemføres i 2018 jf. den politiske 
aftale om det nye bevillingssystem. 
 
Det nuværende udkast til spørgerammen for 
studenterundersøgelsen bygger på den finske undersøgelse 
LEARN, der har fokus på at undersøge de studerendes 
læringsudbytte. Ministeriets udgave af spørgeskemaet vil 
derudover indeholde spørgsmålene fra Uddannelseszoom og 
forventes endvidere at inddrage spørgsmål om studiemiljø, der 
udarbejdes i samarbejde med Dansk Center for 
Undervisningsmiljø (DCUM). Endelig har institutionerne 
mulighed for at tilkøbe ekstra spørgsmål. 
 
Det bliver således et meget omfattende spørgeskema. Til 
gengæld stiller ministeriet ikke høje krav til svarprocenten. 
Såfremt de enkelte uddannelsesinstitutioner ikke selv vælger at 
få sendt spørgeskemaet ud til samtlige studerende (mod 
betaling og øget administrativ støtte til dataindsamling fra 
institutionen), vil det blot udsendes som en 
stikprøveundersøgelse, der svarer til ca. 1000-1200 studerende 
på AAU.  
Der er netop udsendt en pilotundersøgelse, hvorfor en gruppe 
af studerende på AAU allerede vil have testet spørgeskemaet. 
 
AAU ser en del udfordringer i hht. til den valgte spørgeramme, 
indsamlingsproces og respondentgruppe, hvilke AAU løbende 
videreformidler i høringer.  
 
Når AAU er bekendt med den endelige spørgeramme, skal der 
tages stilling til, om ministeriets undersøgelse fremadrettet kan 
erstatte nogle af AAU’s egne undersøgelser, såsom den 
centrale studiemiljøundersøgelse, mhp. ikke at ulejlige AAU’s 
studerende med for mange undersøgelser med samme fokus. 
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9. Eventuelt 
 

 
Intet til eventuelt. 

 

 

 


