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Modtagere: Aftagerpanelet på DPU 
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Lokale: A203 

Dagsorden for Aftagerpanelmøde på DPU  
 
 
Velkomst ved Institutleder Claus Holm  
Velkommen til nyt medlem: Aleksandra Raaschou Beck overtager posten fra Helle Steiness fra 
KL, der har fået andet job.  
Orientering om den økonomiske situation på DPU, der er ramt af dimensioneringer, udflyt-
ningsplaner og en ekstra varmeregning og hvad vi på nuværende tidspunkt ved om det politi-
ske forlag om 1-årige kandidatuddannelser.  

 
Mødets tema: Rekruttering til DPUs uddannelser.  
Får vi de rigtige ind, så de rigtige kommer ud? Hvordan får vi flere ind? Hvordan matcher 
DPUs nuværende uddannelsestilbud ambitionen om livslang læring? Det er nogle af de 
spørgsmål, vi gerne vil drøfte med Aftagerpanelet på dette møde. 
 
DPU udbyder en bacheloruddannelse, flere kandidatuddannelser på hel- og deltid, masterud-
dannelser og efteruddannelseskurser. Vi adresserer således ambitionen om livslang læring.  
 
I disse år oplever DPU en række bevægelser i ansøgermønsteret til vores forskellige uddannel-
ser, som vi ønsker at drøfte med aftagerpanelet.  Blandt bevægelserne er f.eks.:  
 
 Vores bacheloruddannelse i Uddannelsesvidenskab er dimensioneret til et årligt optag på 

200. I flere år har vi haft cirka lige mange – og rigeligt- ansøgere til at kunne optage 100 
på hvert campus. Sidste år fik vi lidt færre ansøgninger til Emdrup, og i år er vi endt med 
at kunne optage 130 i Århus og 58 I Emdrup.   

 Vores kandidatuddannelser er i disse år kendetegnet ved mindst to udfordringer i rela-
tion til rekruttering:  
• Vi har meget forskellig søgning til vores kandidatuddannelser. Pædagogik Psykologi 

får ca. 1000 ansøgninger hvert år til 250 pladser. Her er vores udfordring at finde de 
rette udvælgelseskriterier. På andre uddannelser har vi svært ved at få nok ansøgnin-
ger til at fylde op til vores dimensioneringsloft og /eller må optage uden sortering.  

• Vi oplever, at stadig flere starter på vores kandidatuddannelser direkte efter, de har 
afsluttet deres bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. F.eks. er omkring 40 
pct. af dem, der er tilbudt optag 2022 på pædagogisk psykologi startet direkte.  

 På vores Masteruddannelser har vi vanskeligt ved at tiltrække så mange studerende, som 
vi gerne vil. Vi forsøger at udbyde modulerne som enkeltfagskurser, men har fortsat ud-
fordringer.  
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Som optakt til en fælles drøftelse har vi bedt følgende medlemmer fra aftagerpanelet hjælpe 
os med at perspektivere og udfordre vores forståelse rekrutteringsopgaven:  
 
Peter Schiødt, rektor, Køge Gymnasium, vil give os blik for studenternes valg af videregående 
uddannelse. Hvordan rekrutterer vi bedre til vores bacheloruddannelse i Emdrup på de sjæl-
landske ungdomsuddannelser?   

 
Mathilde Tronegård, direktør, Studievalg Danmark, vil give os indblik i hvad der rører sig 
blandt de studievælgende unge, som de taler med i studievalg Danmark.  

Tobias Hoygaard Lindeberg, udviklingsdirektør, DEA  vil orientere os om resultaterne i en af 
DEAs nyeste analyser ”Hvad har betydning for gymnasieelevers uddannelsesvalg” og perspek-
tivere til ideerne til et nyt optagelsessystem.  

Afdelingsleder Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab) samler op og perspektiverer i relation 
til vores ambitioner om at skabe relevante tilbud til et livslangt læringsforløb og rammesætter 
den efterfølgende drøftelse.  

 

Orientering om Case Competition på DPU                                                                                             
DPUs Case Competition d. 27. og 28.oktober tager form. Fra Aftagerpanelet stiller Lene Stor-
gaard Brok (Nationalt Videncenter for læsning), Mathilde Tronegård (Studievalg Danmark) og 
Ulrik Brix (NOCA) med en case. Tak for det!  Der er fortsat plads til 1-2 cases og 1-2 dommere, 
hvis nogle har lyst. I kan læse mere om arrangementet her https://dpu.au.dk/uddannelse/stu-
dieliv/tilmelding 
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