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Fælles	  retningslinjer	  vedr.	  vejledning	  af	  frafaldstruede	  
Nærværende notat er en del af Aalborg Universitets kvalitetssikringspolitik. Notatet beskriver det 
vedtagne sæt af fælles minimumsretningslinjer vedrørende vejledning af frafaldstruede studerende 
på Aalborg Universitet på tværs af dets fakulteter. Ved at følge retningslinjerne sikres det, at vejled-
ningen af frafaldstruede studerende på universitetet lever op til uddannelsesbekendtgørelsens § 7a, 
således at de studerende som minimum modtager de vejledningstilbud, de har krav på. Derudover 
sikrer retningslinjerne ledelsens adgang til løbende og systematisk information vedr. frafaldstruede 
studerende på universitetet. Fakulteterne sikrer, at de studerende orienteres om retningslinjerne via 
hhv. deres respektive hjemmesider samt via skoler/studienævn. 
 
Som supplement til disse minimumsretningslinjer kan det enkelte fakultet formulere yderligere ret-
ningslinjer eller lignende vedr. vejledning af frafaldstruede studerende, der går ud over det i ad-
gangsbekendtgørelsen påkrævede. 
 
Uddannelsesbekendtgørelsens § 7a (BEK nr. 429 af 10/05/2012): 

§ 7a. En frafaldstruet studerende, der er mere end 6 måneder forsinket på uddannelsen i forhold til den normerede studietid, 
jf. dog stk. 3, har ret til fra universitetet at modtage særlig vejledning, som skal understøtte den studerendes mulighed for at 
gennemføre uddannelsen, herunder at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt. Som frafaldstruet betragtes 
studerende, som har risiko for at afbryde uddannelsen som følge af, at den pågældende er forsinket i forhold til den normerede 
studietid. 

Stk. 2. Hvis en frafaldstruet studerende, jf. stk. 1, er mere end 12 måneder forsinket på uddannelsen i forhold til den normere-
de studietid, jf. dog stk. 3, skal universitetet rette henvendelse til den studerende og tilbyde særlig vejledning i form af en indivi-
duel samtale. Samtalens indhold og tidsmæssige placering tilrettelægges af universitetet efter den enkelte studerendes behov, jf. 
stk. 4. 

Stk. 3. Ved beregning af den periode, som den studerende er forsinket i forhold til den normerede studietid, indgår ikke perio-
der med forsinkelse eller orlov som følge af barsel, adoption, samt perioder med orlov som følge af indkaldelse til værnepligttje-
neste, udsendelse som led i forsvarets internationale operationer, længerevarende sygdom, pasning af nærtstående, som er 
handicappede, alvorligt syge eller døende eller tilsvarende forhold. 

Stk. 4. Universitetet fastsætter interne regler om særlig vejledning, herunder hvilke studerende der har ret til at modtage vej-
ledningen. Den særlige vejledning kan tilrettelægges med individuelle eller kollektive samtaler, med udarbejdelse af uddannelses-
planer og med inddragelse af præsentationskurser, informationsmøder, åbent hus-arrangementer m.v., jf. dog stk. 2. 
 
 
Universitetets minimumsretningslinjer vedr. vejledning af frafaldstruede studerende består i følgen-
de: 

• Studienævnssekretærerne modtager en autogeneret mail fra QlikView efter hver afsluttet ek-
samensperiode med påmindelse om, at der skal trækkes data på frafaldstruede studerende. 
Mailen indeholder studienævnsspecifikke oversigter/grafer, der giver et overordnet billede af 
situationen. QlikView sender automatisk kopi af mailen til studienævnsformand, studieleder 
og fakultetet. 
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• Studienævnssekretærerne trækker via QlikView data på frafaldstruede studerende efter hver 
eksamensperiode, så snart eksamensresultaterne foreligger i STADS; dvs. hvert år i medio 
marts og medio september.  

o Dette gør studienævnssekretærerne vha. en standardrapport i QlikView for frafaldstru-
ede, som sikrer at opgaven med at trække dataene er så nem og omkostningseffektiv 
at løse som muligt samt at der er ensartethed i opgørelsesmetoden på tværs af univer-
sitetet. 

o ”Frafaldstruede studerende” defineres i standardrapporten som ordinære studerende på 
åbne rammer1, der ikke har bestået samtlige ECTS-point på det pågældende tidspunkt i 
deres studieforløb2. 

o Standardrapporten er udfærdiget som en ”trafiklysmodel”, hvor en kombination af antal-
let af ECTS-point en studerende mangler på det pågældende tidspunkt i studieforløbet 
(ift. det antal ECTS-point det forventes, at den studerende har optjent på det pågæl-
dende tidspunkt) samt hvornår forsinkelsen/forsinkelserne er opstået vil afgøre, om den 
studerende er grøn (ikke forsinket eller forsinket i et omfang svarende til mindre end 6 
mdr.), gul (forsinket mere end 6 mdr., men mindre end 12 mdr.) eller rød (forsinket me-
re end 12 mdr., men mindre end 24 mdr.).  

o Standardrapporten udvikles og implementeres i to faser, hvor QlikView-rapporten i fase 
1 kun tager højde for antallet af ECTS-point, de studerende mangler, mens antallet af 
ECTS-point i fase 2 vil blive koblet til tidsperspektivet (hvornår den studerende skulle 
have bestået det/de givne modul/-er).  

o Fase 1-modellen af standardrapporten implementeres i marts 2013 og definitionerne af 
de tre kategorier i modellen vil være som følger:  

§ Grøn kategori vil omfatte studerende, der er 
• Mindre end eller 5 ECTS-point bagud ift. det forventede 

§ Gul kategori vil omfatte studerende, der er 
• Mere end 5 og mindre end 15 ECTS-point bagud ift. det forventede 

§ Rød kategori vil omfatte studerende, der er 
• Mere end 15 ECTS-point bagud ift. det forventede 

 
• Studienævnssekretærerne sender, på baggrund af datatrækkene fra QlikView, efter hver ek-

samensperiode mails til de frafaldstruede studerende i hhv. gul og rød kategori, hvori de stu-
derende orienteres om deres studievejledningsmæssige muligheder og rettigheder. Dette gø-
res ved at studienævnssekretæreren vha. QlikView generer mails til studerende i gul og rød 
kategori ud fra de mailskabeloner, der kan ses i bilag 1. Mailskabelonerne indeholder den in-
formation, de studerende i hhv. gul og rød kategori som minimum skal have ifølge bekendt-
gørelsen.  
 
Studerende i grøn kategori vil således ikke modtage tilbud om særlig vejledning, mens stude-
rende i gul kategori vil modtage tilbud om særlig vejledning jf. uddannelsesbekendtgørelsens 
§ 7a og studerende i rød kategori vil modtage tilbud om særlig vejledning i form af en indivi-
duel samtale jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 7a, stk. 2. 
 
Skabelonerne opdateres/vedligeholdes af fakulteterne i fællesskab, således at de til stadig-
hed lever op til bekendtgørelsen. 
 
Skabelonerne kan modificeres i ønsket omfang på skole- eller studienævnsniveau så længe 
så længe dette ikke påvirker den information i skabelonerne, der skal sikre de studerende 
orienteres om de påkrævede muligheder og rettigheder.  
 

                                                
1 Degreestuderende er derved omfattet af definitionen og i rapporten, mens studerende på fx orlov ikke vil 
være omfattet. Dertil kommer, at studerende der bliver forsinket pga. graviditet, men uden at være på orlov vil 
være indeholdt i definitionen og dermed QlikView datatrækkene, hvorfor disse også vil modtage tilbud om sær-
lig vejledning såfremt de falder i den gule eller røde kategori af frafaldstruede studerende. 
2 Modellen med at STADS-kontoret udsender standard-remindere til studerende, der har været inaktive i 12 
måneder bør afskaffes, hvis nærværende retningslinjer vedtages. 
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• Til brug ifm. studienævnenes vejledning af frafaldstruede studerende udarbejdes en vejled-
ning/skabelon vedr. individuelle samtaler med frafaldstruede studerende samt en oversigt 
over universitetets øvrige vejledningstilbud til frafaldstruede studerende, jf. bilag 1, som stu-
dienævnet kan anvende ifm. vejledningen. 
 

• Studienævnssekretærerne sender tabeller og grafer, som QlikView generer som en del af da-
tatrækkene for frafaldstruede studerende, til studienævnsformanden samt til studielederen og 
fakultetet.  

 
• Studienævnssekretæren journaliserer udsendte mails og QlikView datatræk i Captia. 

 
• Studienævnsformanden sikrer, at materialet bliver behandlet på næstkommende studie-

nævnsmøde. Studienævnsformanden sikrer, at der efterfølgende følges op ift. eventuelle 
identificerede udfordringer og at studielederen og fakultetet inddrages i nødvendigt omfang. 
 

• Studielederen og fakultetet drøfter situationen på baggrund af materialet, såfremt der vurde-
res at være forhold, hvori fakultetet bør involveres. 
 
 


