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Fakultetsledelsesmøde d. 11. januar 2018 kl. 12.30 – 17.00 
Mødet afholdes på AU, bygning 1525, mødelokale 626 
Fakultetsledelsesmøde nr. 1 
 
 
 
Deltagere fakultetsledelsesmøde: Niels Chr. Nielsen (NCN), Hans Brix (HX), Peter Henriksen (PH), 
Erik Steen Kristensen (ESK), Søren Bom Nielsen (SBN), Thomas S. Toftegaard (TST), Jacob Schach Møller, 
Klaus Lønne Ingvartsen (KLI), Carsten Suhr Jacobsen, Conni Simonsen (CSI), Michelle Williams (MW), Ni-
els Halberg (NH), Hanne Bach Clausen (HBC), Jes Madsen (JESM), Lars H. Andersen (LHA), Søren Rud 
Keiding (SRK), Kurt Nielsen (KNI), Finn Borchsenius (FB), Marianne F. Løyche (MFL), Niels Damgaard 
Hansen (NDH) og Charlotte Sand (CS). 
Afbud: Kurt Jensen (KJ). Erik Østergaard Jensen (EOJ) og Birgit Schiøtt (BS), 
 
 
DAGSORDEN 

1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 
2. Opfølgning: 

a. To-do listen (bilag) 
3. Nyt fra medlemmer 

 
Strategiske punkter: Drøftelses-/beslutningspunkter 

4. Fastholdelse og frafald (bilag) 
a. Oplæg ved prodekan Grethe Bertelsen, KU-science: 
”KU-science’s strategi for fastholdelse og erfaringerne med arbejdet” 
b. Drøftelse i fakultetsledelsen 

5. Ny økonomimodel 
        5.a. Fremlæggelse af tidligere beslutninger v. Peder Damgaard  
        5.b. Ny økonomimodel fortsat 

6. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale (bilag) 
7. Varsling vedr. kvalitetsfiltre for optag af full-degree studerende v. FB (bilag) 
8. Global Council: Præsentation og prioritering af strategic global initiatives (bilag) 

 
Driftspunkter: Meddelelsespunkter 
9.   Meddelelser 
       a. Danmark klar til fremtiden (bilag) 
       b. Redegørelse om forskning og innovationsområdet 2017 (bilag) 
       c. God adfærd i det offentlige (bilag) 
10.  Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden og referat (bilag) 

Dagsordenen blev godkendt.  
 
Udkast til referat fra fakultetsledelsesmødet d. 14. december blev godkendt. 
 
Ift. planlægningsgruppen for fakultetsledelsesmøderne blev det besluttet, at Søren Bom Ni-
elsen overtager for Conni Simonsen, som har været med i gruppen i et år. 
 
2. Opfølgning: 
a. To-do listen (bilag) 

 Det blev besluttet, at punktet: Mødekulturen på ST tages af to-do listen, da der er 
udsendt materiale fra tidligere arbejdsgruppe med fokus på mødekultur  

 Normer for ansættelse af videnskabeligt personale behandles i dag.  
 
3. Nyt fra medlemmer 
TST orienterede om, at ENG har afholdt et seminar, hvor hver af centerlederne for de nye 6 
interdisciplinære tematiske forskningscentre holdt ½ times oplæg. Det var en stor succes 
særligt ift. videndeling. 
 
SRK pointerede, at der ift. Novo Nordisk Fonden er følgende 3 calls som alle skal være op-
mærksomme på: Novo Synergi, Novo Infrastruktur og Novo Challenge 
Ift. Innovationsfonden fremhævede SRK, at ST har en pæn succesrate. Det er derfor vigtigt at 
være opmærksom på både Grand Solutions med frist d. 20. februar 2018 og Inno-founder 
med frist d. 6. april 2018. 
 
JK pointerede, at der er frist d. 20. februar på FET flagship. 
 
4. Fastholdelse og frafald (bilag) 
        a.   Oplæg ved prodekan Grethe Bertelsen, KU-science: 
               ”KU-science’s strategi for fastholdelse og erfaringerne med arbejdet” 
Fra KU deltog: Grethe Bertelsen (GB), prodekan for uddannelse, Gitte Henchel Madsen, sek-
tionsleder Studie- og karrierevejledningen og Anine Skjøt Møller, Vejledningsfaglig koordi-
nator. 
 
Science på KU har udarbejdet en 12 punkts handlingsplan for at mindske frafaldet på Sci-
ence. KU startede arbejdet mod at mindske frafaldet på datalogi, men det er nu rullet ud på 
alle bacheloruddannelser på Science. 
 
Organiseringen af arbejdet med fastholdelse: 
Der findes meget viden i organisationen særligt ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Stu-
die- og karrierevejledningen og ITLC (IT-learning center). Målet har været, at den viden skal 
bruges aktivt.  



 
 

AARHUS 
UNIVERSITET 
SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Dagsorden 
 
Charlotte Sand 
 
Dato: Oktober 2017 

 

Side 3/7 

 
Frafaldsindsatserne bygger på viden omkring hvad der skal til for at fastholde de stude-
rende, fx hvad er det de studerende kommer ind med og hvordan rammer universitetet 
dem bedst? Hvordan tilrettelægges uddannelserne bedst muligt? Hvordan laves den bedste 
studiestart? Hvordan får vi fortalt de studerende, hvad det er vi vil med dem? 
Erfaringer fra de enkelte uddannelser er den faktor der har været sværest at få i spil. ”Ple-
jer” og ”synes” skal parkeres. 
 
Vidensteams i Studie- og Karrierevejledningen: 
Ift. fastholdelse har KU ikke bare sat en masse initiativer i gang. Det er nøje overvejet, 
hvilke initiativer der skal igangsættes. Institut for Naturfagenes didaktik har været meget 
involveret 
 
Erfaringer: 

 Integration tager lang tid. Studieintroduktion hele det første år. Det er ikke 
bare fester de første uge. Det er ikke bare de ældre studerende der er ansvar-
lige – det er også ansatte. Der er meget fokus på første studier. 

 Fastholdelse er kompleks og fastholdelsesindsatserne skal sigte bredt. Der skal 
være flere måder at gøre det på (vi skal vise mange veje og at der er mange må-
der at gøre det rigtigt på). Dette som får en studerende til at blive, er det som får 
en anden studerende til at falde fra. 

 Et studie er sjældent præcist som man forventede. Det er legitimt at være i tvivl 
og genforhandle studievalget. Universitetet skal sige til de studerende, at det er 
helt almindeligt. 

 Arbejde målrettet med at få de studerende til at føle, at de høre til, og at de kan 
det (I belong here – I can do this). Det er vigtigt, at den studerende tror på, at 
han/hun kan mestre det. De to citater er vigtig viden.  

 Motivation fylder mere og mere ved de unge. Motivation svinger op og ned. Det 
er afgørende at vise de studerende at ikke alle fag og kurser er ens drømmefag. 

 
De 12 indsatser: 
KU, Science har besluttet, at de 12 indsatser skal alle uddannelser tage fat på, også de uddan-
nelser som ikke har store problemer med frafald. 
Frafaldskataloget er vedtaget på KU, Science for 1½ år siden. 
 
1. Forventningsafstemt/rekruttering 
Der er lavet et pilotforsøg med 3 uddannelser. Potentielle ansøgere lavede en test som kan 
hjælpe til afklaring af, om det er det rigtige studie at søge ind på. Erfaringen viser at mange 
der har taget testen i 2017. Kan medvirke til, at det er de rigtige studerende der kommer ind 
på studiet. 
2. Studiestartsprøve 
Spørgeskema omkring hvordan universitetet har taget imod de studerende på studiet. 
3. Førstelærerteams og allokering af undervisere 
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Har skabt meget faglig drøftelse omkring hvordan det er vi laver undervisning det første år. 
4. Førsteårskoordinatorer 
5. Tilrettelæggelsen af uddannelsen 
På fx matematik skal der være længerevarende kurser. Det er nytænkning ift. studie- 
planerne. Der skal være 60 ECTS valgfrihed på bacheloruddannelser – det tror matematik  
på. 
6. Underviserne 
7. Obligatorisk tilbud om læse/studiegruppe 
Der tages udgangspunkt i faget. Alle på science der starter på en bacheloruddannelse skal  
have tilbud om at være med i en læsegruppe. 
8. Studiekompetencer det første år 
Det at man er dygtig gør ikke nødvendigvis at man er en god studerende. Den studerende  
skal kunne planlægge sin tid og prioritere. 
9. Tilbud ved ikke bestået eksamen 
 10. Mentorordning 
Ældre studerende uddannes og skal hjælpe deres medstuderende med at falde til på stu-

diet. 
11. Dispensationspakker 
Det skal være administrativt skal det være nemmere at søge dispensationer 
12.Rammer for det gode studielig og social integration 
 
Tal: 
Førsteårsfrafaldet på Science er stadig højere end gennemsnittet på KU. Målet er at få frafal-
det ned på 15 % -  pt. er frafaldsprocenten 18 %. 
 
Målet for frafald på bacheloruddannelserne på Science, KU er 25 % i 2023 
Målet for frafald på kandidatuddannelserne er 10 % i 2023. KU vil gerne have lov til at lave  
en Studiestartprøve også på kandidatuddannelsen. 
 
Den gennemsnitlige studietid på Science er ok. Der hvor Science, KU har en udfordring er  
på frafald. Frafaldet variere meget fra uddannelse til uddannelse. De store udfordringer er  
på matematik og kemi, hvor der derfor også er lavet særligt målrettede tiltag. 
 
Hvordan har organisationen bakket op: 

 Der har været meget udvalgsarbejde. Til sidst var det institutlederne der besluttede, 
at det er den plan, der sættes i gang. 

 Der er et betydeligget økonomisk incitament til at mindske frafaldet. Potentielt 28 
mio. kr. per år på KU. 

 Der er etableret Ressource- og videncentre i form af Studie- og karrierevejledning 
samt institut for Naturfagenes didaktik. 

 Det er vigtigt at følge op og motivere, ved fx: Besøgsrunder og MUS samtaler med 
studieledere. 
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Studie- og karrierevejledningen på Science, KU har alene AC ansatte. Der er 10.000 stude-
rende og sidste år var der 20.000 henvendelser til studievejledningen. Der er 16 ansatte. 
 
Opmærksomhedspunkter: 

 Der skal laves en bred indsat med flere forskellige tiltag 
 Det at underviserne har talt med hinanden omkring undervisningen har rykket 

meget. Men der er ikke nødvendigvis ikke det tiltag der har rykket mest.  
 Der er sket en kulturændring. 
 Det er forskelligt fra uddannelse til uddannelse hvad der virker bedst/mest. Data-

logi på KU har lavet en ny studieplan. Det virker hos dem. 
 Initiativer omkring fastholdelse skal flettes sammen med alt det andet. 
 Nogle af de 12 initiativer i frafaldskataloget er meget generiske (fx studiestartprø-

ven) hvorimod for andre af initiativerne skal institutterne selv bestemme, hvad de 
vil gør/hvad der passer til dem. 

 De studerende har ikke været med i udvalgsarbejdet på KU, men de er blevet 
spurgt om de vil være med. 

 First year experience conference kan anbefales. 
 

b. Drøftelse i fakultetsledelsen 
Fakultetsledelsen havde følgende refleksioner: 

 De mål ST sætter for frafald skal være realistiske at nå. 
 Der er incitament, da det går direkte i institutternes kasse med indførelsen af NØM 
 Det er ikke alene et økonomisk spørgsmål – forventningsafstemningen ved studie-

starten er vigtig 
 Ser man på KU 12 punkts plan (frafaldskatalog) så er der flere steder, hvor ST alle-

rede har indsatser, men det skal systematiseres.  
 Vi skal passe på, at vi ikke siger det gør vi allerede. ”We already do lane” er farlig. 
 Der skal en kulturændring til  

 
Fakultetsledelsen besluttede at sætte arbejdet i gang, så der er en handleplan inden sommer- 
ferien 2018. 
 
5. Ny økonomimodel 
Der blev i november 2014 i forlængelse af problemanalysen på AU etableret en arbejds- 
gruppe for en ny økonomimodel (NØM) på ST. 
 
Det har overordnet set været formålet at udvikle en transparent, robust og fair økonomi 
model med indbyggede incitamenter til institutter og centre i forhold til udvikling af kvalite-
ter i kerneaktiviteterne. 

 
NØM har været behandlet på 4 tidligere fakultetsledelsesmøder samt i både fakultetets sam-
arbejdsudvalg og i Akademisk Råd. 
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PD gennemgik fakultetsledelsen tidligere beslutninger ift. ny økonomimodel.  
 
Fakultetsledelsen drøftede:  

 fordelingsprincipper for uddannelsesindtægterne 
 centermodel og overgangsmodel for fase 2 centre 

   
Fakultetsledelsen besluttede principperne i den samlede model med sigte på en endelig 
vedtagelse på fakultetsledelsesmødet i juni 2018 og dermed implementering fra budget 
2019. 
 
Frem mod juni vil modellen blive behandlet i organisationen. Der er udarbejdet en tids- og 
procesplan for processen.  
 
6. Normer for ansættelse af videnskabeligt personale (bilag) 
Rektoratet har efter møde i universitetsledelsen den 29/11 2017 udarbejdet en revideret  
version af normerne for rekruttering.  

 
Fakultetsledelserne er blevet bedt om at drøfte normerne på et møde inden den 17/1  
2018 med henblik på, om der er alvorlige indvendinger imod normerne i den nuværende  
version.  
 
Fakultetsledelsen havde ingen bemærkninger til den reviderede version af normerne.  
 
7.  Varsling vedr. kvalitetsfiltre for optag af full-degree studerende v. FB (bilag) 
Fakultetsledelsen drøftede om ST skal indføre kvalitetsfilter på kandidatuddannelserne i  
sciencefagene ift. optagelse af internationale full-degree studerende 
 
Baggrunden er, at med STs øgede fokus på internationalisering, herunder øget rekruttering 
af internationale full-degree studerende, er der fra fagmiljøerne ønske om at indføre nogle 
redskaber til bedre at kunne styre kvaliteten af optagne med internationalt udgangsgrundlag.  

 
Det foreslås derfor, at ST varsler indførsel af kapacitetsbegrænsning på kandidatuddannel-
serne i sciencefagene. 
 
Om kapacitetsbegrænsning 
I denne model indfører man en prioritering blandt de ansøgere der opfylder  
adgangskravene.  

• Der fastsættes et antal pladser på de relevante kandidatuddannelser. Pladserne for-
deles ud fra en række prioriteringskriterier, f.eks. fagsammensætning, karakterni-
veau samlet set (f.eks. lavt, medium, højt), karakterniveau i særlige fag, faglighed 
særligt inden for x, y og z eller relevansbeskrivelse.  
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• Det betyder, at alle ansøgere med dansk adgangsgrundlag - undtaget retskravsstu-
derende – samt ansøgere med internationalt adgangsgrundlag prioriteres ud fra de 
fastsatte prioriteringskriterier.  
• Der er mulighed for at reservere et bestemt antal pladser til særligt dygtige ansø-
gere med NON-EU statsborgerskab, så man kan give disse hurtigt svar. 
• Antallet af pladser for alle kategorier – undtaget retskravsstuderende - kan udvi-
des/begrænses undervejs i bedømmelsesfasen. Dette gælder dog ikke uddannelser un-
der dimensionering. 
 

Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget. 
 
8. Global Council: Præsentation og prioritering af strategic global initiatives 

(bilag) 
Som det fremgår af den udsendte sagsfremstilling har Global Council på baggrund af det  
indsendte materiale fra de ni Strategic Global Initiatives haft drøftelser af: 

1. Er der grundlag for at samle SGI’er? 
2. Er der behov for koordination af aktiviteter i de enkelte SGI’er? 
3. Er der grundlag for revidering af tidsplan og proces for initiativerne? 

 
Global Council foreslår at: 

 Seks af de ni SGI’er planlægger kortlægning som afsæt for den videre ideudvikling. 
Global Council anbefaler at kortlægningsopgaven samles og koordineres af sekretari-
atet.  

 Som følge heraf, opstilles en revideret tidsplan så kortlægningen kan nå at komme 
med 

 
Fakultetsledelsen tilsluttede sig forslaget. 
 
9. Meddelelsespunkter 

a. Danmark klar til fremtiden (bilag) 
b. Redegørelse om forskning og innovationsområdet 2017 (bilag) 

        c. God adfærd i det offentlige (bilag) 
 
10. Eventuelt 
NDH orienterede om, at der efter afskedigelsesrunden er nedsat arbejdsgrupper med sekre-
tariatslederne som har præsenteret løsning på problemet med de færre hænder. De tiltag der 
skal løse udfordringerne kommer, men NDN understregede, at der allerede er færre hænder. 
Nogle afdelinger i administrationscenteret er særligt hårdt ramt. 
 
NCN takkede JK for en fantastisk stor indsats omkring arbejdet i fakultetsledelsen.  


