
Arbejdspakkebeskrivelse 
 
Arbejdspakkenavn: Fakulteter – E-læring 

Nummer: C1_3b_Fakulteter_E-læring 

Ansvarlig: Mads Lildholdt 

Tidsramme: Uge 4 -> Uge 10 

Indhold: Afdækning af emner vedr. e-læring  
-Besvarelse af: Hvad er grænsefladen mellem fakulteter og den digitale 
organisation? 
a) Har fakulteterne egne opgaver i forbindelse med afvikling af e-læring, 
f.eks. videoproduktion? Skal ses i sammenhæng med arbejdspakke om 
opgaver i den nuværende organisation[C1_2a]. 
b) hvor går brugerne hen med hvad i forhold til læringsudvikling, 
undervisning og tekniske spørgsmål (eks. MCQ, Adope, video m.m.) 
i fremtiden? Skal ses i sammenhæng med arbejdspakke om opgaver i 
den fremtidige organisation[C1_2b] 
c) Hvordan løses koordinatoropgaverne på fakulteterne? Hvad er e-
læringskoordinatornetværkets rolle og mandat? Skal løses i arbejdspakke 
om Governance og Fora [C2_1] samt i arbejdspakke om CoE [C3]  

Produkt(er): 1. Beskrivelse af konkrete opgaver vedr. e-læring, som fortsat løses på 
fakulteter ifm. overgang til ny organisering (SAMF og TEK).  

2. Beskrivelse af den support, som fakultet selv yder til brugere vedr. e-
læring i den digitale organisation 

Milepæle Afdækkes af sporleder ifm. planlægning 

Uge 2: Sporleder udpeget 

Uge 4: Detailplan forelægges transitionsledelsen (ultimo) 

Endelig deadline: Uge 10 

Afhængigheder: C1_2a og 2b: Detailopgaver AS-IS og TO-BE 
C1_4: Samarbejdsflader 
C1_6: Indgange 
C2_1: Governance og Beslutningsfora 
C3: CoE  

Kritiske ressourcer: 1. Viden om konkrete e-læringsopgaver på SAMF/TEK 
2. Beslutningstagere på fakulteter, som kan tage beslutning vedr. 

fremtidige roller 
3. SDU UP – hvordan fungerer samarbejdet og support indenfor e-

læring i dag 

 
 
Forslag til aktiviteter og bemanding:  
 
Konkrete opgaver vedr. e-læring, som skal blive på fakultetet (inklusive support) 
• Afdækning af praksis dækkende alle fem fakulteter – hvilke opgaver findes i dag og hvem løser dem? 



o Format: workshop – hvilke kategorier, hvilken proces, hvilke roller 
o Deltagere: 1-2 videnspersoner fra hvert fakultet + IT-Service og SDUUP 
o Analyse af produkt af workshop 
o Anbefaling til roller og opgaver i den digitale organisation 
o Godkendelsesproces involverende fakulteter 

 


