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Dagsordenspunkt og 
indstilling 

Referat Ansvarlig 

 
1. Godkendelse af 
dagsorden 

Mødet blev indledt med en velkomst til Pelle Andersen, der er ny 
studenterrepræsentant fra TECH’s Akademiske Råd.  
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.  

 

 

2.Studiemiljøarrange
ment 2019 

Det indstilles, at 
Studiemiljørådet tager 
orienteringen til 

 
SMR præsenterede arbejdsgruppens hidtidige tanker og idéer til 
studiemiljøarrangementet. De fremviste slides fra punktet er 
vedlagt referatet. 
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efterretning og 
kommer med input til 
den videre 
planlægning. 

Det resterende Studiemiljøråd nikkede til arbejdsgruppens forslag 
til tid, sted, tema og rammer for arrangementet.  
 
Arbejdsgruppen fik input og sparring til det efterspurgte og fik 
endvidere mandat til at trække på AAU Kommunikation i hht. 
udvikling af video og PR i forbindelse med markedsføring af 
arrangementet og efterfølgende nyhedsformidling om dagen.  

Mht. sprog besluttede rådet, at selve dagen afholdes på dansk, 
men at materialet, der udarbejdes til arrangementet, også 
oversættes til engelsk, således internationale studerende også 
kan deltage. Dette skal også fremgå i markedsføringen af 
arrangementet. 

Endvidere blev det besluttet, at de øvrige medlemmer af 
Studiemiljørådet gerne må tildeles funktioner/ansvarsområder i 
forbindelse med arrangementet (eks. i bedømmelsesudvalg, 
diverse koordinerende roller i forbindelse med arrangementet, 
sparringspartnere for grupperne m.m.). 

 

 
Arbejdsgruppen 

AAU 
Kommunikation 
 

 

  

 
3.Studiemiljø-
undersøgelsen 2019 

Det indstilles, at 
Studiemiljørådet: 
 
- kommer med input 

til temaer for og 
spørgsmål til 
Studiemiljøunders
øgelsen 2019 

- beslutter 
tispunktet for 
udsendelsen af 
spørgeskemaet 
 

 
Studiemiljørådet drøftede spørgerammen for den næste centrale 
studiemiljøundersøgelse. Det ledte til en drøftelse af mængden af 
spørgeskemaer, som studerende modtager både fra universitetet 
og ministeriet (Læringsbarometer og Uddannelseszoom). Der blev 
givet udtryk for en bekymring for evalueringstræthed blandt de 
studerende, samt pointeret den generelle udfordring med lave 
svarprocenter. Med henblik på at mindske antallet af 
spørgeskemaer og etablere en samlet indsats i forbindelse med 
markedsføring af AAU’s egne undersøgelser, kunne rådet se 
fordel i, at spørgerammen i semesterevalueringerne 
standardiseres (med mulighed for uddannelsesspecifikke 
tilføjelser). 

Rådet valgte derfor, at det skal indstilles til Det Strategiske 
Uddannelsesråd (DSUR), at rådet drøfter en evt. standardisering 
af semesterevalueringerne med udsendelse fra centralt hold. 
Herved kan det sikres, at studiemiljøspørgsmål kan sammenlignes 
på tværs af uddannelser, samtidig med at der kan gives en status 
på institut- og fakultetsniveau (hvilket de nuværende 
semesterevalueringer ikke kan, da der ikke er krav til anvendelse 
af samme spørgsmål til eks. studiemiljøområdet). 
Medlemmerne af rådet havde mange gode input til hvilke 
spørgsmål, der inden for studiemiljøområdet vil være gavnlige i en 
standardiseret udgave af semesterevalueringerne. Med dette 
afsæt vil temaer og spørgsmål forventeligt diskuteres igen i 
Studiemiljørådet, såfremt DSUR godkender en indstilling om at 
standardisere semesterevalueringerne med udsendelse fra 
centralt hold (og suppleret med studienævnsspecifikke 
spørgsmål).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studieservice 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
4. Tildeling af midler 

 
På Studiemiljørådets seneste møde blev det besluttet, at Campus 
Service (CAS), AAU Kommunikation og AAU’s frafaldstaskforce 
fik mulighed for at ansøge om størstedelen af de resterende 
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fra Studiemiljørådets 
strategipulje 

Det indstilles, at 
Studiemiljørådet tager 
orienteringen til 
efterretning.  

 

strategimidler i Studiemiljørådets pulje i 2018 i forbindelse med 
faciliteringen af de indsatser, der afstedkom af taskforcenes 
arbejde under Studiemiljørådet.  

På baggrund af de indsendte ansøgninger har Studiemiljørådets 
formandskab godkendt bevillinger til CAS (39.000 kr.) og AAU 
Kommunikation (70.000 kr.). AAU’s frafaldstaskforce ansøgte ikke 
om midler. 

MTR og SMT orienterede kort om de indsatser, som hhv. CAS og 
AAU Kommunikation har fået bevilliget midler til. 

AAU Kommunikation 
AAU Kommunikation ansøgte midler til indsatser, der skal øge de 
studerendes viden om de styrende organer på AAU (studienævn, 
institutråd, akademiske råd og bestyrelsen), samt øge de 
studerendes motivation for at stille op til disse organer. Endvidere 
vil AAU Kommunikation igangsætte indsatser med henblik på at 
øge stemmeprocenten og i det hele taget sikre mere 
studenterengagement i valgene på et informeret, reflekteret 
grundlag. Midlerne skal bl.a. bruges til udvikling af en app, 
udvikling af videoskabelon og præsentationsfilm, samt 
promovering af videoer og præsentationsfilm via sociale medier. 

Studiemiljørådets formandskab imødekom ansøgningen med 
betingelse af sparring med studerende i de beskrevne indsatser i 
ansøgningen. 

Da valgprocessen for 2018 pågår nu, vil der være fokus på 
valgprocessen i 2019.  
 
CAS 
CAS ansøgte om midler til studenterinddragende indsatser med 
fokus på forbedring af studiemiljøet i Rendsburggade 14 
(CREATE). Der er/vil laves workshops og events med henblik på 
at få de studerendes visioner for et godt studiemiljø i bygningen.  
Derudover vil midlerne bruges på Kroghstræde 1 og 3, bl.a. til at 
skabe sammenhæng mellem bygningerne og nye 
studiearbejdspladser. Endvidere vil der bruges midler til PR for 
Building Support app’en, da brug af app’en kan give de 
studerende en styrket oplevelse af at have løbende indflydelse på 
studiemiljøforbedringer. 

 

 
5. Orientering fra 
frafaldstaskforcen 

Det indstilles, at 
Studiemiljørådet tager 
orienteringen til 
efterretning.  
 

 
AAU såvel som mange andre universiteter har udfordringer med 
for højt frafald. I 2017 besluttede Det Strategiske Uddannelsesråd 
(DSUR) derfor at nedsætte en frafaldstaskforce med henblik på at 
bidrage til en styrkelse af organisationens indsatser vedrørende 
fastholdelse/frafald.  
 
Prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet, Jeppe Emmersen (JE), er formand for taskforcen og 
orienterede Studiemiljørådet om taskforcens arbejde.  
 
JE fortalte, at det overordnede formål med taskforcen er at 
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bidrage til en styrkelse af organisationens indsatser vedr. 
fastholdelse, særligt med fokus på fastholdelse/frafald på første 
studieår, da det er i denne periode, at de fleste studerende falder 
fra. 

Taskforcen har nedsat tre arbejdsgrupper til at arbejde med hhv.  
 

• Forløbsstruktur og katalog 
• Studiestart 
• Learning Analytics  

JE gennemgik den forskningsviden, der på nuværende tidspunkt 
foreligger på området, hvilket taskforcen og de underliggende 
grupper bl.a. arbejder ud fra. Det drejer sig eksempelvis om en 
forventning om, at uddannelserne kan mindske frafaldet ved at 
udvælge de studerende, som har lavere risiko for at falde fra. Her 
beskriver forskningen indsatser som ændringer i 
optagelsessystemet og automatisk udmeldelse af studerende, der 
ikke består nok fag. Endvidere er der en forventning om, at 
uddannelserne kan mindske frafaldet ved at identificere og hjælpe 
de studerende på uddannelsen, så de studerendes frafaldsrisiko 
mindskes. Men generelt er der meget lidt viden om effekten af 
indsatser. 

JE satte rådet ind i en forløbsmodel, der inddeler 
frafaldsprocessen i faser. Taskforcen arbejder med de 
fokusområder, der er i faserne og de anbefalinger, der er i hht. at 
forebygge frafald. 

Fokus for arbejdet i taskforcen er på nuværende tidspunkt 
hovedsageligt tutorområdet samt en fastlæggelse af ansvar og 
aktører (studieleder, studienævn, studerende, videnskabeligt 
ansatte, teknisk-administrativt ansatte, vejledere, mentorer m.fl.) i 
henhold til de forskellige indsatser før optagelsen af studerende, 
under optagelsen og i den tidligere studiestart.  
 
Taskforcen har udarbejdet en rapport til DSUR, som på den 
baggrund bl.a. skal tage stilling til, hvordan der fremadrettet skal 
måles på området, samt hvilken status taskforcens anbefalinger 
skal have.   
 
Rådets studenterrepræsentanter var interesserede i at høre mere 
om taskforcens involvering af studerende, herunder 
studenterforeningernes indsatser i forbindelse med studiestart og 
hvorledes de i øget grad kan bruges. JE tager 
opmærksomhedspunktet med videre i taskforcens arbejde.  

 
6. Orientering 

 
Regeringens opfølgning på anbefalingerne fra Udvalg om bedre 
Universitetsuddannelser (UUU) 
IA orienterede rådet om opfølgningen på de 37 anbefalinger fra 
UUU, hvoraf universiteterne skal følge op på de 17. De resterende 
20 anbefalinger afventer handling fra ministeriets side. 
9 af de 17 anbefalinger arbejder AAU allerede med, eller de 
indgår i AAU’s strategi ”Viden for verden” og gennemføres inden 
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for strategiperioden. De resterende 8 af de 17 anbefalinger 
kræver opfølgning og evt. nye tiltag. Det drejer sig om: 
 
- Udvikling af nye uddannelser (tværgående 

kandidatuddannelser, bredere indgange til 
bacheloruddannelser) 

- Best practice vedr. aftagerpaneler 
- Styrket fokus på formativ feedback 
- Styrket videngrundlag om effekten af teknologi i 

undervisningen 
- Videndeling om god undervisning mellem universiteterne 
- Anerkendelse af undervisning 
- Reduceret brug af eksterne lektorer 

 
Processen for opfølgning på AAU bliver at skabe et overblik over, 
hvad AAU gør i forvejen og hvad der kræver yderligere opfølgning. 
DSUR skal drøfte de punkter, der kræver opfølgning. Indhold i 
indsatser og tidspunkt for igangsætning besluttes også i DSUR. 
 
Orientering vedr. ministeriets kvalitetsmåling  
Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) ’kvalitetsmåling’ 
blandt studerende har ændret navn og hedder nu fremover 
”Læringsbarometer”. Navnet er ændret for at tydeliggøre, at der 
måles på de studerendes ”læringstilgange” og deres opfattelser af 
uddannelsernes ”læringsmiljø”. Formålet med navneændringen, 
ifølge UFM, er samtidig at signalere, at målingen ikke afdækker 
alle aspekter med betydning for uddannelsernes kvalitet. Dataene, 
der bliver indsamlet i forbindelse med denne måling vil dog stadig 
indgå i grundlaget for fastsættelsen af grundtilskuddet, hvorfor 
undersøgelsen kan få økonomiske konsekvenser for AAU.  
 
Læringsbarometeret blev udsendt via e-boks d. 23. oktober til en 
stikprøve bestående af 1476 studerende fra AAU. Samtidigt blev 
spørgeskemaet til Uddannelseszoom udsendt til alle ordinære 
studerende på AAU.  
Dataindsamlingen for læringsbarometeret forventes at være 
afsluttet d. 27. november, hvorefter AAU vil få tilsendt 
stikprøvedata fra læringsbarometeret. Den endelige 
dataindsamling for Kvalitetsmålingen og Uddannelseszoom 
forventes afsluttet den 18. december og AAU forventes at få 
endelige data d. 19.-21. december. 
 
Orientering vedr. indsatser i forbindelse med krænkende adfærd 
Resultaterne fra undersøgelsen vedr. seksuel krænkende adfærd 
udarbejdet af Danske Universiteter og Danske Studerendes 
Fællesråd forventes offentliggjort d. 28. november 2018. Fokus for 
undersøgelsen har været at få mere viden om karakteren af den 
krænkende adfærd (og ikke omfanget af det), med det formål at 
understøtte universiteternes fortsatte arbejde på området. Der vil 
ikke offentliggøres resultater på institutionsniveau. 
I forbindelse med det store fokus på området, har alle 
universiteter arbejdet på at tydeliggøre, hvor studerende kan 
henvende sig i tilfælde af oplevelser af chikane eller krænkelser. 
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Fremover vil alle universiteter også på sigt arbejde for at have 
spørgsmål om emnet inkluderet i deres tilbagevendende 
undersøgelser af trivsel og studiemiljø. 
 
Som opfølgning på de vedtagne retningslinjer på AAU vedr. 
studerendes oplevelse af krænkende adfærd (som tidligere er 
behandlet i Studiemiljørådet), blev det i forbindelse med sidste 
møde i Studiemiljørådet besluttet, at der skulle laves en video 
med rådets formandskab. Videoen skal bl.a. opfordre miljøerne på 
AAU til at indgå i dialog om krænkende adfærd. AAU 
Kommunikation arbejder på en kort video til eks. Facebook og en 
længere video til bl.a. de studerendes hjemmeside. Den 
nuværende udgave af den lange video blev vist på mødet og fik 
en god modtagelse af rådet. Der var enkelte kommentarer til 
finpudsning af videoen. Disse kommentarer videregives til AAU 
Kommunikation. 
Rådet drøftede, hvorvidt den nuværende indsats på området er 
tilstrækkelig og besluttede, at der for nuværende ikke igangsættes 
yderligere. Hvis der fremadrettet bliver behov for flere 
informationer/indsatser, vil der tages stilling til, hvordan det kan 
efterkommes. 
 
Orientering vedr. information om GDPR til studerende 
I forbindelse med at alle virksomheder pr. 25. maj 2018 skal 
efterleve GDPR (også kaldet databeskyttelsesforordningen), har 
AAU udsendt informationsmateriale og værktøjer vedr. GDPR til 
studerende. 
 
Materialet kan findes via dette link: www.gdpr.studerende.aau.dk  
og indeholder: 

• Introduktion til GDPR 
• Information om personoplysninger 
• Information om roller og ansvar 
• Værktøjskasse med skabeloner, guides, eksempler og 

gode råd 
 

Materialet er derudover sendt til alle undervisere, 
studiesekretærer og studievejledere. 
 
Orientering vedr. status på reduktion af engelsksprogede 
studerende 
AAU har af ministeriet fået pålæg om at reducere optaget af 
engelsksprogede studerende med 290 studerende allerede i 
2019. På baggrund af et større analysearbejde kombineret med 
strategiske overvejelser på fakulteterne har AAU udarbejdet et 
forslag til, hvordan denne reduktion sikres. Dette forslag er nu 
blevet godkendt af ministeren. Det betyder, at der i 2019 lukkes 
syv engelsksprogede uddannelser og foretages sprogskifte fra 
engelsk til dansk på syv uddannelser. Derudover vil to 
uddannelser i 2020 blive sammenlagt og i denne forbindelse skifte 
sprog fra engelsk til dansk.  
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Ændringerne får ingen indvirkning på de nuværende studerendes 
mulighed for at gennemføre og færdiggøre deres uddannelse. 
Derudover vil der fortsat være et stærkt fokus på sikring af 
uddannelsernes kvalitet i den periode, der stadig går studerende 
på den. 
AAU har fremover en opgave med både at arbejde for, at de 
engelsksprogede dimittender i højere grad får beskæftigelse i 
Danmark og holde os på det loft for årligt optag af 
engelsksprogede studerende (700 stk.), AAU har fået af styrelsen. 
  

 
7. Eventuelt 

 
SMT orienterede om, at bæredygtighed er et vigtigt emne blandt 
AAU’s studerende, hvorfor de studerende i Studiemiljørådet gerne 
vil have emnet på rådets dagsorden i 2019. Eksempelvis er CAS’ 
projekt ”Vild med Vilje” et eksempel på en bæredygtig indsats, 
som de studerende har taget rigtig godt imod. MTR tilføjede, at 
der generelt har været en stor positiv interesse for ”Vild med 
Vilje”, også blandt personer uden for AAU. MTR er derfor også 
interesseret i, at bæredygtighed fremadrettet får skærpet fokus.  

 
 

IB 
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