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1) Fastsættelse af dagsorden  

Ingen ændringer. 

2) Oversigt over grundskole- og gymnasierettede aktiviteter for 2014 

a) Diskussion af og spørgsmål til udkastet til oversigten samt forslag til forbedringer og tilføjelser 

Alle indkomne forslag bliver indarbejdet i oversigten.  

Formål, evaluering og prioritering af aktiviteterne blev diskuteret. Det blev besluttet, at gruppen 

holder et møde til efteråret med dette som tema og her eventuelt laver en indstilling til 

fakultetsledelsen. 

3) Studieretningsprojekter 

a) Antal projekter og elever år 2014. (Kort oplæg ved Mie) 

b) De gode og dårlige erfaringer (bordet rundt) 

c) Fremadrettet håndtering – Få projekter? Faste datoer? (plenum) 

De enkelte institutter vurderer ud fra behov og ressourcer deres udbud af studieretningsprojekter. 

d) Webformularer til ansøgning (oplæg ved Mie) 

Der er udviklet en grundskabelon til ansøgning om studieretningsprojekter. Mie og Katrine hjælper 

meget gerne institutterne med implementering.  

4) Erhvervspraktik for grundskolens ældste klasser 

a) Ønsker vi, at der fortsat skal udbydes erhvervspraktik? (oplæg ved Jens) 

Der er ønske om at fortsætte strukturen med,  at hver elev oplever flere fag under 

erhvervspraktikken og hvert fag udbyder én hel  dag (modsat i Studiepraktik)– eventuelt med en 

gruppering i fagområder.  

De institutter, der vil være med byder ind med antal dage.  

Studieadministration, Mie og Jens kommer med udspil til organisering.  

5) Websider som præsenterer gymnasierettede aktiviteter for elever og lærere 

a) Præsentation af de nye websider på scitech.au.dk  (oplæg ved Anna Busch) 

Den direkte webadresse er: scitech.au.dk/gym 

b) Diskussion af den nye struktur (plenum) 

Opbygningen og især vejen ind til de nye hjemmesider blev diskuteret. Der blev stillet 

spørgsmålstegn ved om indgangsnavnet ”formidling og museer” er dækkende for de underliggende 

siders indhold. Der er ønske fra gruppen om, at de nye hjemmesider tager udgangspunkt i brugeren 

frem for AU’s organisation.  

Kommunikationsafdelingen kan hjælpe institutterne med at finde billeder til institutternes 

hjemmesider. 

http://scitech.au.dk/
http://scitech.au.dk/gym
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c) Samspil mellem institutternes og fakultetets websider: procedure for vedligeholdelse (plenum) 

På fakultetsniveau tjekkes fællessiderne jævnligt for døde links.  

Institutterne gør opmærksom på, når de opretter nye tilbud, som skal fremgå af fakultetets 

websider under scitech.au.dk/gym. 

6) Studerende for en dag 

a) Præsentation af de nye tilbud (oplæg ved Mie) 

Projektet prøvekøres i Q4 2015 på institut for kemi, agroøkologi, datalogi og matematik. 

Til sommer ligger der jobbeskrivelser til de studerende, systemer til lønudbetaling, tilmeldings- og 

evalueringsskemaer mm. klar, så nye institutter let kan inddrages i projektet.   

Dekanpuljen dækker lønudgifter til de studerende involveret i projektet. 

Nærmere informationer om projektet kan findes på scitech.au.dk/studerendeforendag 

b) Fremadrettet: Hvilke institutter kunne tænke sig at udbyde ’Studerende for en dag’? (Bordet rundt) 

Dette gøres via e-mail i stedet. 

7) Registrering og aflønning af aktiviteter 

a) Webformularer til timeregistrering, lønudbetaling og statistik (f.eks. til brug for årsrapport) (oplæg 

ved Mie) 

Gruppen blev orienteret om igangværende forsøg med webformularer til lønudbetaling.  

Mere information følger.  

b) Justering af kriterierne for træk på dekanpuljen (oplæg ved Jens) 

Justeringerne blev vedtaget. De justerede kriterier er vedlagt som bilag. 

Det blev bemærket, at det er uklart om arrangementer vedr. ATU dækkes af dekanpuljen. 

Det blev diskuteret hvorvidt ph.d.-studerendes timer brugt på gymnasierettede aktiviteter kan 

betales centralt. Jens tager spørgsmålet op med prodekanen for uddannelse og/eller 

fakultetsledelsen.  

8) Formidlingskurser for institutternes studerende som varetager gymnasierettede aktiviteter – særligt for 
dem der varetager introduktion til forskning og studier.  
a) Vi ønsker at give disse kurser et ekstra løft. Hvornår skal kurset afholdes for at flere studerende 

deltager? Hvordan sikrer vi at invitationerne kommer ud? Har I gode forslag og ønsker til indhold? 
(plenum) 
Punktet er udskudt til næste møde. 

9) Er der særlige uddannelser, der skal have fokus i den kommende tid – højt rekrutteringspotentiale? Og 

har I forslag og/eller ønsker til nye tiltag? (oplæg ved Jens) 

Institutterne melder tilbage via mail.  

10) Ny AU-gruppe nedsat ’National og international studenterrekruttering’. Se bilag. 

a) Præsentation ved Jens H.  

Dekanen har udpeget Jens H til at være STs medlem i gruppen. Ellers er der intet nyt at tilføje ud 

over bilagene. Jens H vil informere hhv. høre Koordineringsgruppen om de relevante emner, der 

måtte komme på dagsordenen. 

 

11) Oplæg ved Birgitte Viborg om Navitas-bygningerne og aktiviteter på 

ingeniørhøjskolen/ingeniørvidenskab 

http://scitech.au.dk/gym
http://scitech.au.dk/studerendeforendag

