
 

Dagsorden                                          
  
 
 
 
 
 
Møde Det Strategiske Uddannelsesråd 

Dato og tid Mandag d. 8. oktober 2018 kl. 12.00-15.00 

Sted Fredrik Bajers Vej 5, lok. 207 

Faste  
deltagere 

Inger Askehave (IA) 
Hans Olav Geil (HOG) 
Hanne Dauer Keller (HDK) 
Jakob Stoustrup (JS) 
Malene Gram (MG) 
Jeppe Emmersen (JE) 
Lone Vestergaard (LV) 
Lisa Krogh Christensen (LKC) – observatør 

 
Indbudte 
deltagere 

 
Kommunikationschef Bo Thygesen Andersen fra AAU Kommunika-
tion deltager i punkt 4. Projektleder Thøger Elmelund Kristensen 
fra IT Services deltager i punkt 5. Områdeleder Heidi Linnemann 
Prehn og Pernille Lykkegaard Jensen fra Strategi og Kvalitet i Stu-
dieservice deltager i punkt 7. Områdeleder Heidi Linnemann Prehn 
og Nils Peter Uhre fra Strategi og Kvalitet deltager i punkt 8.  
 

Afbud  
 

Referent Christina Dellgren Knudsen (CDK) 
 
 

 

Studieservice 
Fibigerstræde 10 
9220 Aalborg Ø 
 
Sagsbehandler: 
Christina Dellgren Knudsen 
Telefon: 9940 7539 
E-mail: cdl@adm.aau.dk 
 
 
Dato: 26.09.2018 
Sagsnr: 2018-021-00139 

 

Dagsordenspunkt  

1. Godkendelse af dagsorden (12.00-12.05) 
 

2. Godkendelse af referat af mødet d. 20. september 2018 (12.05-12.10) 
 
Det indstilles, at referatet godkendes og evt. opfølgning tages til efterretning. 
 
Bilag:  
Referat af mødet d. 20. september 2018 
 

3. Studietur til TU Delft (12.10-12.25) 
Rådet samler op på studieturen til TU Delft. 
 

4. Rekruttering af studerende til ledige pladser 2018 (12.25-12.45) 
Rådet orienteres om rekrutteringsindsatser i forbindelse med rekruttering af nye studerende i 2. runde 
2018.  
 
Kommunikationschef Bo Thygesen Andersen fra AAU Kommunikation deltager i punktet. 
 
Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd tager orientering til efterretning. 
 



 

Bilag:  
Eksempler på annoncering 
 

5. Skemalægning og Lokalebooking - Forandringsledelse (12.45-13.05) 
Rådet skal drøfte den ledelsesmæssige understøttelse i forbindelse med SOL-projektet.  
 
Projektleder Thøger Elmelund Kristensen fra IT Services deltager i punktet. 
 
Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter, hvordan der sikres den nødvendige ledelsesop-
bakning til de forandringer i planlægningsprocesserne på uddannelsesområdet, som indgår i projektet. 
Drøftelsen følges op af, at projektet sættes på dagsordenen i fakultetsvise ledelsesfora. 
 
Bilag: 
Præsentation af SOL-projektet, tidsplan for pilot 
Kommunikationsplan pilotfase 
 

6. Planlagte undervisnings- og vejledningstimer for studieåret 2017/18 (13.05-13.25) 
Rådet skal drøfte de opdaterede timertal for studieåret 2017/18. 
 
Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd forbereder sig på en drøftelse af niveauet for de plan-
lagte undervisnings- og vejledningstimer, herunder videndeler omkring de tiltag, de enkelte fakulteter har 
igangsat.  
 
Bilag: 
Afrapportering på planlagte undervisnings- og vejledningstimer E17 og F18 
 
Pause (13.25-13.30) 
 

7. Tendenser i fakulteternes uddannelsesporteføljer (13.30-14.00) 
Prodekanerne for uddannelse fremlægger kort deres strategiske overvejelser omkring fakultetets uddan-
nelsesportefølje samt evt. foreløbige overvejelser om lukning, sammenlægning og udvikling af nye uddan-
nelser.  
 
Områdeleder Heidi Linnemann Prehn og Pernille Lykkegaard Jensen fra Strategi og Kvalitet i Studieser-
vice deltager i punktet. 
 
Det indstilles, at Det Strategiske Uddannelsesråd drøfter visioner for og udvikling af AAU´s fremtidige ud-
dannelsesportefølje med afsæt i prodekanernes fremlæggelse af de foreløbige overvejelser om lukning, 
sammenlægning og udvikling af nye uddannelser på de respektive fakulteter samt nationale tendenser. 
   
Bilag: 
Notat vedr. tendenser i prækvalifikationsafgørelser fra 2016-2018 
 

8. EVU indsats – kortlægning og rammer for fase 2 (14.00-14.40) 
Sagsfremstilling og bilag eftersendes 
 
Områdeleder Heidi Linnemann Prehn og Nils Peter Uhre fra Strategi og Kvalitet i Studieservice deltager i 
punktet. 
 

9. Meddelelser (14.40-14.55) 
a) Orientering fra møder v. IA 
b) Kandidatuddannelse for folkeskolelærere i naturvidenskab v. HOG 
c) Årets Underviser – indstilling af par eller mindre grupper af undervisere v. HOG 
d) Rådsinternat i januar 2019 v. IA 
e) Øvrig gensidig orientering 

 
10. Eventuelt (14.55-15.00) 

 
 
Afbud: Ved evt. afbud skal prodekanerne som udgangspunkt sende dekanen som suppleant, og studiechefen 
skal sende en områdeleder fra Studieservice.  


