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1. Godkendelse af dagsorden samt opfølgning og godkendelse af referat fra sidste møde  

 

Dagsorden til dagens møde blev godkendt og referat blev godkendt. Dog var der en opmærksomhed på, at der 

mangler referatet fra punktet fra sidste møde der vedrørte punkterne fra et tidligere afholdt VIP møde. Punktet 

bliver samlet op på et senere møde, som aftales og planlægges af næsformand og formand for udvalget.  

 

Det blev bemærket, at materialet til dagens møde, blev sendt meget sent ud – i går mandag aften før dagens 

møde kl. 8.30. Ulla sagde, at mødetilrettelæggelsen havde været det muliges kunst fra hendes side. 

2. Kort orientering om status på diverse aktivitetsområder på Juridisk Institut 
Trine berettede fra møde i akademisk råd, at der blev diskuteret de omfattende ændringer og det forholdsvis 

store pres der lægges på medarbejderne. Det har også konsekvenser i forhold til forskning at skulle omlægge al 

undervisning til en anden form. Disse betragtninger er genkendelige på Juridisk Institut.  

Sekretariatet og ledelsen arbejder med at sikre information og formidling samt det praktiske i forbindelse med 

omlægning af undervisning og eksamen. Der bliver udsendt guidelines til afvikling af eksamen i løbet af ugen. 

Der er stort fokus på, at skabe tryghed om at der tages hånd om processerne.  

VIP opfordres til, at dele informationer og erfaringer i Moodle erfa rummet. Det kan være meget hjælpsomt, da 

der er stor forskel på erfaringsniveau med digitale udfordringer i VIP kredsen. 

  

Der har været tale om timekompensation i forhold til den pludselige omlægning af undervisning, men det bliver 

der ikke mulighed for. Dog kan den ekstra tid, der er anvendt til undervisning, kan betragtes, som udskudt 

forskningstid. 

3. Omlægning af undervisning med inddragelse af forslag til timepolitik for VIP fra sidste møde. 
Da materialitet er omfattende og først udsendt mandag, har det ikke været muligt for alle medlemmer at 

forberede sig grundigt.     

Liselotte gennemgik de overvejelser, der danner grundlag for omlægning af undervisning. Der bliver nogle 

økonomiske udfordringer i budget 2021, som bl.a. skal findes ved besparelser i omlægningen af undervisningen, 

men det handler også om at få en bæredygtig model for af sikre balancen af timer, fagenes vægtning og 

fordeling. Der er udmeldt nye minimustimeantal, fra AAU, som Juridisk Institut skal indrette undervisningen 

efter. Det er ikke et mål i sig selv at justere undervisningen på BA.jur og HA.jur til minimumstimetal for 

undervisning, og især på de første studieår, vurderes der at være behov for mere undervisning end senere i 

studieforløbet. På nuværende tidspunkt udbyder vi undervisning med timetal, der ligger en del over AAU 
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minimustimetal, hvorfor der både af den grund og de faldende uddannelsesindtægter er behov for omlægning af 

undervisning. 

Line og Liselotte har også set på forholdet mellem timetal og ECTS vægtning på andre Universiteter i Danmark. 

Ud fra de fag der er foretaget stikprøve på, vil Instituttet ikke komme til at tilbyde mindre undervisning end på 

AU og KU. Det er naturligvis vigtigt, at vi udbyder undervisning, der matcher de andre jurauddannelsers udbud, 

da dette bl.a indgår som konkurrenceparameter ift. de studerende. Samtidig har det i udviklingen af model for 

undervisningsomlægning blevet prioriteret, at der udbydes flest timer på de første semestre af 

bacheloruddannelserne. 

Der skal også indtænkes digitalisering i forbindelse med undervisningsomlægningen på HA.jur og BA.jur  

Den studerende skal stadig arbejde 270 timer pr. 10 ECTS fag, og der skal således indtænkes aktiviteter, der 

træder i stedet for den reducerede konfrontationsundervisning. 

Der blev udtrykt en vis nervøsitet i forhold til undervisningsomlægningen. Både i forhold til den undervisning der 

indgår i de enkelte fag, men også i forhold til, hvad der for den enkelte VIP skal træde i stedet for den 

undervisningsreduktion, der vil finde sted på de enkelte fag. Ulla understregede, at der ikke er fokus på 

ansættelsesforhold – det er undervisningsforhold, der er i fokus. 

En del af besparelsen skal findes gennem D-VIP reduktion, hvor frigjorte VIP timer anvendes.  

I udgangspunktet tænkes nogle af de frigjorte timer at indgå som ’frikøb’ til arbejde med ansøgninger om 

ekstern finansiering eller aftalt forskning.  

På AAU udbydes fag med juridiske fagelementer på andre uddannelser, hvor Juridisk Institut ikke er involveret. 

Vi må arbejde på at få sådanne fag ind i vores undervisningsportefølje – dette bør ses i sammenhæng med 

forskningssamarbejde med andre institutter – dvs. at vi med undervisningsudbud og tydeliggørelse af forskning 

kan skabe grundlag for deltagelse i tværvidenskabelige projekter. 

Kommunikationen omkring undervisningsomlægning er meget vigtig -   kommunikationen til kollegagruppen skal 

være både oplysende, og det skal understreges, at omlægningen ikke har fokus på ansættelsesforhold. 

Det kan måske være hjælpsomt at se på, hvad andre uddannelser og undervisere har gjort og haft succes med. 

Bl.a. kan der skeles til fx KU, hvor en lignende omlægning har været gennemført. 

Det kan overvejes om der skal gøres nogle overvejelser omkring ECTS fordeling på ECTS pr. fag. 

Da der i Studienævnets normskema indgå timepulje til udviklingsaktiviteter, vil denne pulje kunne danne 

grundlag for tildeling af ca. 20 timer/VIP ifm. omlægningsarbejdet. 

Den videre proces i arbejdet er, at der meldes information til alle VIP. Hvorefter Ulla og LL afholder møder med 

faggrupperne/fagansvarlige om det videre arbejde. Samtidig blev det besluttet at der skal være et fælles VIP-

møde. 

Der bliver en frist i august, hvor alt skal være på plads inden AUD fordeling og budget 2021 skal færdiggøres. 

Implementeringen bliver fra årsskiftet 2021. 

Skemaet med timefordelingsmodel sendes ud til alle VIP, hvorefter der i samarbejde mellem den fagansvarlige 

og underviserne skal foretages omlægning af undervisning og tilretning af ECTS deklarationerne. 



   
 

Timepolitik 

Trine præsenterede punktet om timepolitik, som tager udgangspunkt i det dokument, som dekanatet tidligere 

har udsendt. 

Der er en del uvished omkring hvordan timerne anvendes og om saldoen +/- 250 timer i Inddatering. 

At timerne ikke flytter med fra stillingskategori fx fra adjunkt og lektor. 

Det giver mening af se på det samlede timetal på årsbasis/akademisk år, da nogen afvikler mange timer i foråret 

og mindre i efteråret og vice versa. 

Britt redegjorde for, hvordan der kan indsættes en startssaldo fra 2017 i Inddatering, og den enkelte VIP vil     

herefter løbende kunne følge med i saldobevægelserne 

Den frosne timebank fra før 2013 forbliver frossen. 

Hvordan skal der sikres gennemsigtighed i det med timer – der bliver indkaldt til et møde, der skal sikre, at der 

skabes overblik over den enkelte VIP timetalsbevægelser. 

FU nåede ikke at behandle punktet og der sættes punktet på igen til næste møde. 

 
 
 
Referat: Birte og Ulla  

 


