
mne SV: Kommentarer til udtalelse; jour.nr.; 2017-414-000071

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-02-27 12:17

Tak, jeg bekræfter hermed modtagelsen.
(Du skal ikke sende dokumentet til Emdrup – og du behøver heller ikke at aflevere det i fysisk form).
 
Mvh.
Vibeke
 

Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 27. februar 2017 11:47
Til: Vibeke KjÃ¦r Nielsen
Emne: Kommentarer til udtalelse; jour.nr.; 2017-414-000071
 

Att.: Vibeke Kjær Nielsen

 

Hermed fremsendes mine kommentarer til bedømmers udtalelse af 17. februar 2017. Jeg kan 
også aflevere denne fysisk, hvis det er et krav? 

Skal jeg ligeledes sende det til DPU Emdrup, som selve klagen skulle?

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Autosvar:Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-03-11 07:37

Tak for din henvendelse.
Jeg er ikke på kontoret fredag d. 10. marts. Jeg vil besvare din henvendelse hurtigst muligt, når jeg er tilbage.
 
Ansøgninger til studienævnet om dispensation og/eller forhåndsgodkendelse sendes via selvbetjeningen på mit.au.dk
 
Med venlig hilsen
Vibeke Kjær Nielsen
 
 
 
Thank you for your e-mail.
I'm out of office on 10 March. I will respond to your inquiry as soon as possible when I return.
 
Applications for dispensations and/or preapprovals can be submitted through the self service at mit.au.dk
 
Kind regards,
Vibeke Kjær Nielsen

 
Emne SV: Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071

Afsender EDU Studiecenter Arts Emdrup

Modtager 'Iben Schartau Schow'

Dato 2017-03-13 09:18

Kære Iben,
 
Tak for din henvendelse.
 
Du har sendt din klage til studiecenteret i Emdrup, som håndterer administrationen af de pædagogiske 
kandidatuddannelser på DPU. Jeg kan se, at du læser Religionsvidenskab, som er en af de uddannelser, vi 
ikke administrerer. Jeg henviser dig derfor til nedenstående side, hvor du kan rette henvendelse ifm. 
eksamensklager.
 
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/klager/ (se under IKK og IKS).
 
Held og lykke med din sag,
 
 Bedste hilsner/kind regards
 
 

Lise Skjøt Møller

 

AC-fuldmægtig

Studiecenterkoordinator

Vejledning og 

Studieinformation

Arts Studier

Campus Emdrup

Tuborgvej 164

2

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/klager/
mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk
mailto:studiecenter.arts.emdrup@au.dk
mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk
mailto:vkn@au.dk


Phone: 87 16 10 87  

Office: A115

 

DK-2400 København NV

Web: studerende.au.dk/arts

Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 11. marts 2017 07:37
Til: Rektor, Aarhus Universitet; Johnny Laursen; Lars Kiel Bertelsen; Vibeke Kjær Nielsen; EDU Studiecenter 
Arts Emdrup
Emne: Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071
 

Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071 (i dag d. 11 marts 2017)

Til Aarhus Universitet

Da jeg er usikker på hvorvidt I juridisk har ret til at afvise min klage ift. det faktum, at I 
vælger at ignorere nogle af de væsentligste punkter heri, hvor I bl.a. giver én af jeres ansatte 
- underviser og intern eksaminator i samme person Kasper Green Munk - frie hænder til 
fuldstændig efter forgodtbefindende, at opfinde ikke-eksisterende krav til 
eksamensbesvarelsen, og dermed selvopfundne kriterier for bedømmelse af denne – efter han 
er blevet præsenteret for min klage - er jeg nødt til at konsultere en advokat i dette videre 
forløb, også fordi der da kan stilles spørgsmålstegn ved min retssikkerhed i selve 
ankeprocessen.

Det synes faktisk at være af særdeles bekymrende og meget alvorlig karakter, især hvis det 
viser sig at være almindelig praksis for studerende ved Aarhus Universitet. Får studerende 
afvist klager over eksaminer på så skødesløs og ligegyldig facon, at I end ikke foretager en 
grundig, objektiv og professionel undersøgelse, da bør det ses efter juridisk. Hvor mange 
studerende ved Aarhus Universitet har været i en lignede situation som mig? Og hvad med de 
andre studerende der blev eksamineret af denne underviser og eksaminator i faget Kreativ 
Skrivning, er det noget han ofte benytter sig af, eller er det kun min eksamensopgave der blev
bedømt ud fra denne usædvanlige, og vel dybest set ulovlige praksis? Hvad betyder det da for 
studerende at gå til eksamen, når sådan noget tillades? Hvordan skal jeg forholde mig til mine 
fremtidige eksaminer? Intern bedømmelse er jo udbredt på Aarhus Universitet. Og hvis dette 
tillades, hvad kan man da tillige forestille sig tillades? Det er i udpræget grad utrygt.

Da jeg åbenlyst har retten på min side i denne sag, og I vælger at afvise, er det mit håb, at 
den kan skabe præcedens til gavn for andre studerende.

Advokatsamfundet udtrykker bekymring omkring de studerendes retsstilling i nedenstående 
link, og det viser sig at være med rette.

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2006/Advokaten
%202/Eksamen%20uden%20censur.aspx

Der er både trist fordi det foregår på et universitet i Danmark, men også fordi det er så 
overraskende uprofessionelt.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Re: Vedr. alvorlig mangel på retssikkerhed i klageproces

Afsender Studenterrådets Retshjælp

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-03-13 09:33

For at beskytte dit privatliv er billeder fra eksterne internetservere blokeret. Vis billeder

Hej Iben

Tak for din henvendelse til Studenterrådets Retshjælp.

Vi kan kun behandle din konkrete sag, og ikke de generelle problemer du gør opmærksom på. Vi er dog 
enige med dig i, at det lyder som om klagen ikke er blevet behandlet helt efter bogen.
Hvis du ønsker hjælp til din egen klageproces, er du velkommen til at kontakte os igen.  

Med venlig hilsen 
Mikkel og Jonas

Studenterrådets Retshjælp
Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 2-4 
8000 Aarhus C 

Telefon: 8715 3878
E-mail: ret@sr.au.d  k
Hjemmeside: www.srretshjaelp.dk

Er du venner med os på facebook? Find vores facebook-profil ved at klikke     her

Den 11. marts 2017 kl. 07.44 skrev Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk>:

Til Studenterrådet

Hermed får I et notat, jeg har skrevet til flere ledelsesinstanser på Aarhus Universitet. Jeg 
mener sagen er ret alvorlig. 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

Religionsvidenskab
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Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071

Til Aarhus Universitet

Da jeg er usikker på hvorvidt I juridisk har ret til at afvise min klage, ift. det faktum, at I 
vælger at ignorere nogle af de væsentligste punkter heri, hvor I bl.a. giver én af jeres ansatte 
- underviser og intern eksaminator i samme person Kasper Green Munk - frie hænder til 
fuldstændig efter forgodtbefindende, at opfinde ikke-eksisterende krav til 
eksamensbesvarelsen, og dermed selvopfundne kriterier for bedømmelse af denne – efter han 
er blevet præsenteret for min klage - er jeg nødt til at konsultere en advokat i dette videre 
forløb, også fordi der da kan stilles spørgsmålstegn ved min retssikkerhed i selve 
ankeprocessen.

Det synes faktisk at være af særdeles bekymrende og meget alvorlig karakter, især hvis det 
viser sig at være almindelig praksis for studerende ved Aarhus Universitet. Får studerende 
afvist klager over eksaminer på så skødesløs og ligegyldig facon, at I end ikke foretager en 
grundig, objektiv og professionel undersøgelse, da bør det ses efter juridisk. Hvor mange 
studerende ved Aarhus Universitet har været i en lignede situation som mig? Og hvad med de 
andre studerende der blev eksamineret af denne underviser og eksaminator i faget Kreativ 
Skrivning, er det noget han ofte benytter sig af, eller er det kun min eksamensopgave der blev
bedømt ud fra denne usædvanlige, og vel dybest set ulovlige praksis? Hvad betyder det da for 
studerende at gå til eksamen, når sådan noget tillades? Hvordan skal jeg forholde mig til mine 
fremtidige eksaminer? Intern bedømmelse er jo udbredt på Aarhus Universitet. Og hvis dette 
tillades, hvad kan man da tillige forestille sig tillades? Det er i udpræget grad utrygt.

Da jeg åbenlyst har retten på min side i denne sag, og I vælger at afvise, er det mit håb, at 
den kan skabe præcedens til gavn for andre studerende.

Advokatsamfundet udtrykker bekymring omkring de studerendes retsstilling i nedenstående 
link, og det viser sig at være med rette.

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2006/Advokaten
%202/Eksamen%20uden%20censur.aspx

Der er både trist. fordi det foregår på et universitet i Danmark, men også fordi det er så 
overraskende uprofessionelt.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne SV: Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-03-14 15:55

Kære Iben
 
Tak for din mail i går.
 
I vores afgørelsesbrev har vi skrevet, hvilke klagemuligheder du nu har: Du har muligheden for 
enten at anke eller for at indgive en retlig klage. Du kan anke klagen, hvis du mener, at der er truffet
en forkert afgørelse i forhold til sagens faglige klagepunkter, og du kan indgive en retlig klage, hvis 
du mener, at sagen ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med gældende ret.
(Både anker og retlige klager skal indgives senest to uger efter afgørelsen er modtaget).
 
Du skriver dog ikke entydigt i din mail, hvorvidt du ønsker at benytte dig af én af disse 
klagemuligheder, eller om din mail blot er en orientering, eller en varsling om, at du vil sende en 
klage senere.
 
Vil du godt vende tilbage til mig, så jeg ved, hvordan jeg skal forholde mig. Evt. er du velkommen 
til at ringe til mig på tlf. 87 16 26 28, hvis du har brug for yderligere information.
 
Med venlig hilsen
Vibeke
 
 
Vibeke Kjær Nielsen
Arts Studier
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, 1442-213
DK-8000  Århus C
Tlf.: 871 62628
E-mail: vkn@au.dk
 
Hold øje med din E-boks! Arts Studier overgår fra 1. februar 2016 til digital post via e-Boks. Keep an eye on 
your "e-Boks"! On 1 February 2016 Arts Studies Administration is switching to digital mail using the "e-
Boks" system.
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Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 11. marts 2017 07:37
Til: Rektor, Aarhus Universitet; Johnny Laursen; Lars Kiel Bertelsen; Vibeke Kjær Nielsen; EDU Studiecenter 
Arts Emdrup
Emne: Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071
 

Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071 (i dag d. 11 marts 2017)

Til Aarhus Universitet

Da jeg er usikker på hvorvidt I juridisk har ret til at afvise min klage ift. det faktum, at I 
vælger at ignorere nogle af de væsentligste punkter heri, hvor I bl.a. giver én af jeres ansatte 
- underviser og intern eksaminator i samme person Kasper Green Munk - frie hænder til 
fuldstændig efter forgodtbefindende, at opfinde ikke-eksisterende krav til 
eksamensbesvarelsen, og dermed selvopfundne kriterier for bedømmelse af denne – efter han 
er blevet præsenteret for min klage - er jeg nødt til at konsultere en advokat i dette videre 
forløb, også fordi der da kan stilles spørgsmålstegn ved min retssikkerhed i selve 
ankeprocessen.

Det synes faktisk at være af særdeles bekymrende og meget alvorlig karakter, især hvis det 
viser sig at være almindelig praksis for studerende ved Aarhus Universitet. Får studerende 
afvist klager over eksaminer på så skødesløs og ligegyldig facon, at I end ikke foretager en 
grundig, objektiv og professionel undersøgelse, da bør det ses efter juridisk. Hvor mange 
studerende ved Aarhus Universitet har været i en lignede situation som mig? Og hvad med de 
andre studerende der blev eksamineret af denne underviser og eksaminator i faget Kreativ 
Skrivning, er det noget han ofte benytter sig af, eller er det kun min eksamensopgave der blev
bedømt ud fra denne usædvanlige, og vel dybest set ulovlige praksis? Hvad betyder det da for 
studerende at gå til eksamen, når sådan noget tillades? Hvordan skal jeg forholde mig til mine 
fremtidige eksaminer? Intern bedømmelse er jo udbredt på Aarhus Universitet. Og hvis dette 
tillades, hvad kan man da tillige forestille sig tillades? Det er i udpræget grad utrygt.

Da jeg åbenlyst har retten på min side i denne sag, og I vælger at afvise, er det mit håb, at 
den kan skabe præcedens til gavn for andre studerende.

Advokatsamfundet udtrykker bekymring omkring de studerendes retsstilling i nedenstående 
link, og det viser sig at være med rette.

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2006/Advokaten
%202/Eksamen%20uden%20censur.aspx

Der er både trist fordi det foregår på et universitet i Danmark, men også fordi det er så 
overraskende uprofessionelt.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne SV: Anke; uddannelsesjuridisk service; kvittering ønskes

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-03-22 13:31

Kære Iben
Du skal nok få en kvittering, men jeg har bare rigtig travlt i øjeblikket. Jeg har modtaget begge dine mails..
Mvh.
Vibeke
 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 22. marts 2017 13:30
Til: Vibeke Kjær Nielsen
Emne: Anke; uddannelsesjuridisk service; kvittering ønskes
 

Til 

Studieadministrationen

v. Vibeke Kjær Nielsen

Aarhus Universitet

 

ang. Kvittering for indsendt anke til Uddannelsesjuridisk service

 

I må gerne fremsende kvittering for modtaget anke, som I modtog i går; tirsdag d. 21. 3. 
2017 

 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

 

-------- Original besked --------

Emne:Anke; uddannelsesjuridisk service
Dato:2017-03-21 15:30

Afsender:Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk>
Modtager

:
vkn@au.dk

 

Hermed anken til Uddannelsesjuridisk Service. Afleveres tillige ved brev.

 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Kvittering for anke og retlig klage

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager iben.schartau.schow@post.au.dk

Dato 2017-03-27 10:49

 S1442-212c-17032709191.pdf     (~333 kB)

Kære Iben
 
Se venligst vedhæftede brev.
 
Med venlig hilsen
Vibeke Kjær Nielsen
 
 
Vibeke Kjær Nielsen
Arts Studier
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, 1442-213
DK-8000  Århus C
Tlf.: 871 62628
E-mail: vkn@au.dk
 

Emne retlige klage

Afsender Louise Hauptmann

Modtager Iben Schartau Schow

Cc Vibeke Kjær Nielsen

Dato 2017-03-27 16:05

Kære Iben,
 
Uddannelsesjura har den 27. marts 2017 modtaget din retlige klage, som er indkommet på Aarhus 
Universitet den 22. marts 2017. Rektoratet har oversendt din klage til behandling i Uddannelsesjura. 
Uddannelsesjura behandler klagesager på vegne af rektor.
 
Uddannelsesjura er bekendt med, at du samtidig med den retlige klage har indgivet en ankenævnsbegæring.   

 
Af processuelle årsager kan din retlige klage først behandles, når den faglige del af din klage er 
færdigbehandlet. Det betyder, at der i forhold til din retlige klage på det foreliggende grundlag ikke sker 
videre.  

 
Når der foreligger en endelig afgørelse fra ankenævnet, har du mulighed for, såfremt du ønsker at opretholde 
din retlige klage, at få din retlige klage realitetsbehandlet med henblik på en vurdering af, om der i 
forbindelse med sagsbehandlingen af din eksamensklage, er sket retlige fejl.
 
Du vil sammen med afgørelsen fra ankenævnet modtage en klagevejledning. Vi skal anmode om, at du, 
såfremt du ønsker at fastholde den retlige klage, skrifteligt tilkendegiver dette inden for den frist, der er 
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angivet i klagevejledningen. Et ønske om at fastholde den retlige klage bedes fremsendt til 
studieadministrationen på Arts.
 
På det foreliggende grundlag foretager Uddannelsesjura sig ikke videre i anledning af den fremsendte retlige 
klage.
 
Arts er med kopi af denne e-mail samtidig herved orienteret herom.
 
Med venlig hilsen
 

 

Louise Hauptmann

Teamkoordinator

 

Direkte tlf: 87152813

Mobil tlf: 21629365

E-mail: ilh@au.dk

 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

AU Uddannelse

Uddannelsesjura

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0000

http://www.au.dk/om/organisation/administration

 

 
mne Ankenævnets afgørelse

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager iben.schartau.schow@post.au.dk

Dato 2017-04-24 11:30

 Scannet på en multifunktionel Xerox-maskine.pdf     (~76 kB)

Kære Iben

Vedhæftet sender jeg ankenævnets afgørelse samt mit følgebrev.

Med venlig hilsen

Vibeke Kjær Nielsen
Arts Studier
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, 1442-213
DK-8000  Århus C
Tlf.: 871 62628
E-mail: vkn@au.dk
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Emne SV: Ankenævnets afgørelse m.m.

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-04-25 09:57

Kære Iben
 
Hvis du også har indsigelser i forhold til ankenævnets arbejde, vil jeg foreslå, at du føjer dem ind i den 
retlige klage du allerede har udarbejdet og sender det hele samlet til mig, således at der er tale om ét 
samlet dokument med de indsigelser du har i forhold til sagens gang.
 
Jeg foretager mig således ikke mere, før jeg hører fra dig igen.
 
Med venlig hilsen
Vibeke
 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 25. april 2017 07:29
Til: Vibeke Kjær Nielsen
Emne: Ankenævnets afgørelse m.m.
 

Kære Vibeke Kjær Nielsen

I ankenævnets afgørelse optræder, ikke overraskende, flere (deciderede) fejl, og desuden 
mangel på fyldestgørende behandling og stillingstagen af og til punkterne i klagen, således at 
min eksamensopgave stadig er bedømt ud fra ikke-eksisterende krav og ud fra en 
studieordning som ikke har relevans for HUM-faget. Derved er klagen behandlet retlig 
ukorrekt. 

Jeg er fuldt ud klar over, at jeg ingen vegne kommer med alt dette, men selvfølgelig skal 
denne sag følges helt til dørs - mere af nysgerrighed, men også for dokumentationens skyld. 

Mit spørgsmål; Jeg holder fast i den retlige klage, I allerede er i besiddelse af; den vil jeg 
gerne have behandlet. Ud over den, sender jeg en klage jf. retlige forhold vedrørende 
ankenævnets afgørelse; er det korrekt forstået?

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne SV: SV: Ankenævnets afgørelse m.m.

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-04-25 10:26

Så gør jeg det.
Mvh.
Vibeke
 
 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 25. april 2017 10:21
Til: Vibeke Kjær Nielsen
Emne: Re: SV: Ankenævnets afgørelse m.m.
 

Der er tale om retlige klager over 2 afgørelser; den ene skulle indsendes to uger efter 
modtagelse af brev af 8 marts, og den anden; som nedenstånde forklaret, over ankenævnets 
afgørelse, for hvilken jeg tillige har to ugers frist fra modtagelsen (i går).

Der bliver da tale om to klager over hver sin afgørelse, med hver sine frister og forhold. Det 
var bare det jeg skulle være sikker på.

Du må således gerne sørge for, at den retlige klage over første afgørelse af 8 marts 2017 
påbegyndes nu.

 

Inden for to uger fra i går d.24 april og frem, vil du modtage en klage fra mig, over retlige 
forhold fra ankenævnets afgørelse af 23/24 april 2017. 

Med venlig hilsen

 

Iben Schartau Schow
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Vibeke Kjær Nielsen skrev den 2017-04-25 09:57:

Kære Iben
 
Hvis du også har indsigelser i forhold til ankenævnets arbejde, vil jeg foreslå, at du føjer dem ind i den 
retlige klage du allerede har udarbejdet og sender det hele samlet til mig, således at der er tale om ét 
samlet dokument med de indsigelser du har i forhold til sagens gang.
 
Jeg foretager mig således ikke mere, før jeg hører fra dig igen.
 
Med venlig hilsen
Vibeke

 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 25. april 2017 07:29
Til: Vibeke Kjær Nielsen
Emne: Ankenævnets afgørelse m.m.
 

Kære Vibeke Kjær Nielsen

I ankenævnets afgørelse optræder, ikke overraskende, flere (deciderede) fejl, og desuden 
mangel på fyldestgørende behandling og stillingstagen af og til punkterne i klagen, således at 
min eksamensopgave stadig er bedømt ud fra ikke-eksisterende krav og ud fra en 
studieordning som ikke har relevans for HUM-faget. Derved er klagen behandlet retlig 
ukorrekt. 

Jeg er fuldt ud klar over, at jeg ingen vegne kommer med alt dette, men selvfølgelig skal 
denne sag følges helt til dørs - mere af nysgerrighed, men også for dokumentationens skyld. 

Mit spørgsmål; Jeg holder fast i den retlige klage, I allerede er i besiddelse af; den vil jeg 
gerne have behandlet. Ud over den, sender jeg en klage jf. retlige forhold vedrørende 
ankenævnets afgørelse; er det korrekt forstået?

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne SV: Anmodning om dokumentation og bekræftelse

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-04-28 11:51

 dok til ankenævn - 20117522.pdf     (~167 kB)

Kære Iben
 Se venligst mit svar nedenfor.
 Med venlig hilsen
Vibeke Kjær Nielsen
 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 27. april 2017 11:37
Til: Vibeke Kjær Nielsen
Emne: Anmodning om dokumentation og bekræftelse
 

Kære Vibeke Kjær Nielsen

Vedr. journr; 2017-414-000071

Jeg vil gerne anmode om dokumentation for- og bekræftelse på, hvilket materiale 
Ankenævnets medlemmer; Censorer Lise Busk-Jensen og Erik Svendsen, samt Underviser Lis 
Møller og Studerende Jeppe Lauridsen var i af besiddelse under bedømmelsen af ankesagen; 

1)    Hvilket materiale fra sagen jf. journr; 2017-414-000071?

Til ankenævnet er sendt følgende sagsdokumenter:

Sagakter:
Din klage af 27. januar 2017.
Bedømmernes udtalelse af 17. februar 2017
Dine kommentarer til bedømmernes udtalelse af 25. februar 2017
Universitetets afgørelse af 8. marts 2017
Din anke af 21. marts 2017

Derudover er fremsendt:
Universitetets følgebrev
Vejledning vedrørende ankenævnets sagsbehandling (indeholdende 
eksamensbekendtgørelsens bestemmelser §34-44)
Link til studieordning (Bacheloruddannelsen i Religionsvidenskab (2015))
Kursusbeskrivelse for 'HUM-fag: Kreativ skrivning'
Din opgavebesvarelse.

De eneste dokumenter, som du ikke allerede er bekendt med er vedhæftet denne mail.

2) Af dette materiale, blev de da præsenteret for dele (dvs. udtaget dele) af sagens akter jf. 
journr; 2017-414-000071?

Alle dokumenter er fremsendt i fuld længde.

På forhånd tak

 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne SV: Igangsættelse af retlig anke

Afsender Louise Hauptmann

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-05-01 11:48

Kære Iben,
 
Tak for din e-mail. Uddannelsesjura er fra Arts orienteret om, at du påtænker at klage over retlige forhold i 
forbindelse med en eksamensklage og en ankenævnsbehandling.
 
Vi imødeser oversendelse af den samlede klagesag hertil fra Arts. Når vi modtager den samlede klage vil du 
modtage en kvittering og herunder meddelelse om den forventede sagsbehandlingstid.
 
Mvh. Louise
 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 1. maj 2017 11:42
Til: Louise Hauptmann <ilh@au.dk>
Emne: Igangsættelse af retlig anke
 

Kære Louise Hauptmann

Journr. 2017-414-00071

Jeg skriver blot for at sikre mig, at I har talt med Vibeke Kjær Nielsen om igangsættelse af 
retlig anke, af 21. marts 2017, der vedrører anken med baggrund i afvisning af min klage og 
kommentarer af hhv. 27 januar- og 25 februar 2017.

Jeg er desværre nødt til at rette denne henvendelse af hensyn til retlig behandling af min sag. 

 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Read: Til orientering

Afsender Rektor, Aarhus Universitet

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-05-07 17:24

Prioritet Højest

Din meddelelse 

   Til: Rektor, Aarhus Universitet
   Emne: Til orientering
   Sendt: 7. maj 2017 17:23:37 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

 blev læst den 7. maj 2017 17:24:44 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.
Final-recipient: RFC822; rector@au.dk
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: gB9tjbxxXU6o0l0RaViK/g==
Original-Message-ID: <09a43cc6d141acc424f31731391be66d@post.au.dk>
X-Display-Name: Rektor, Aarhus Universitet

Emne VS: Til orientering

Afsender Louise Hauptmann

Modtager iben.schartau.schow@post.au.dk

Dato 2017-05-08 12:07

Prioritet Højest

 Anke over retlige forho...lse af 23 april 2017.pdf     (~1.3 MB)

Kære Iben,
Tak for din henvendelse til rektor. Den er d.d. videresendt til Arts, der i øjeblikket sagsbehandler på din 
klagesag.
Se neden for.
Med venlig hilsen
Louise Hauptmann

Fra: STUDADM Uddannelsesjuridisk Service 
Sendt: 8. maj 2017 12:05
Til: Vibeke Kjær Nielsen <vkn@au.dk>
Emne: VS: Til orientering
Prioritet: Høj

Emne Læst: Rettelse. Ny; Anke over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 2017

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-05-08 10:21

Prioritet Højest

Din meddelelse 
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   Til: Vibeke Kjær Nielsen
   Emne: Rettelse. Ny; Anke over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 2017
   Sendt: 7. maj 2017 17:05:51 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

 blev læst den 8. maj 2017 10:21:23 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.
Final-recipient: RFC822; vkn@au.dk
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: MIyXOdywrEuWnDa8Vyijbw==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Vibeke_Kj=E6r_Nielsen?=

 
Kære Vibeke,
 
Iben Schartau Schow har den 7. maj 2017 fremsendt en kopi af en anke over retlige forhold til rektor.
 
Rektor har bedt Uddannelsesjura om at følge op på henvendelsen.
 
Uddannelsesjura er bekendt med, at Arts har modtaget såvel en retlig klage over ankenævnsbehandling 
som en retlig klage over  behandlingen af en eksamensklage. På den baggrund fremsendes en kopi af e-
mailen fra Iben Schartau Schow til rektor til almindelig orientering.
 
Uddannelsesjura imødeser – i forlængelse af Arts behandling af den samlede klagesag - oversendelse af den
samlede klagesag hertil med henblik på yderligere behandling.
 
Uddannelsesjura foretager sig på det foreliggende grundlag ikke videre.
 
Med venlig hilsen
 
Louise Hauptmann

Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 7. maj 2017 17:24
Til: Rektor, Aarhus Universitet <rector@au.dk>
Emne: Til orientering
Prioritet: Høj
 

Til Rektoratet

 Grundet denne sags alvorlige karakter, fremsendes kopi af medsendte fil; 'Anke over retlige 
forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 2017. 

Dette til orientering

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

 

Emne SV: Rettelse. Ny; Anke over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 2017

Afsender Vibeke Kjær Nielsen
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Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-05-09 10:54

Tak – jeg bekræfter hermed modtagelsen.
Med venlig hilsen
 
 
Vibeke Kjær Nielsen
Arts Studier
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, 1442-213
DK-8000  Århus C
Tlf.: 871 62628
E-mail: vkn@au.dk
 
 
 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 7. maj 2017 17:06
Til: Vibeke KjÃ¦r Nielsen
Emne: Rettelse. Ny; Anke over retlige forhold i ankenÃ¦vnets afgÃ¸relse af 23 april 2017
Prioritet: HÃ¸j
 

Kære Vibeke Kjær Nielsen

Hermed fremsendes en rettet udgave af 'Anke over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 
23 april 2017'. Du kan således se bort fra udgaven jeg fremsendte i går d. 6 maj 2017.

Der afleveres desuden et eksemplar fysisk via brev

 

Med venlig hilsen

 Iben Schartau Schow
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Emne Læst: Dokumentfalsk

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-05-16 13:07

Din meddelelse 

   Til: Vibeke Kjær Nielsen
   Emne: Dokumentfalsk
   Sendt: 16. maj 2017 12:29:16 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

 blev læst den 16. maj 2017 13:06:43 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.
Final-recipient: RFC822; vkn@au.dk
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ewXKHXFAw0a/vWLOKWaH/g==
X-Display-Name: =?iso-8859-1?Q?Vibeke_Kj=E6r_Nielsen?=
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Emne Læst: Dokumentfalsk

Afsender Rektor, Aarhus Universitet

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-05-16 13:26

Din meddelelse 

   Til: Rektor, Aarhus Universitet
   Emne: Dokumentfalsk
   Sendt: 16. maj 2017 12:29:16 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

 blev læst den 16. maj 2017 13:26:16 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.
Final-recipient: RFC822; rector@au.dk
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: Kp7GlK1GHU+jMiWTzjUH6g==
X-Display-Name: Rektor, Aarhus Universitet

Emne SV: Dokumentfalsk

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-05-17 09:36

Jeg bekræfter hermed modtagelsen af din mail.
Til din orientering er den videresendt til Uddannelsesjura og vil indgå i deres behandling af din samlede sag.
 
Med venlig hilsen
Vibeke Kjær Nielsen
 
 
Vibeke Kjær Nielsen
Arts Studier
Aarhus Universitet
Tåsingegade 3, 1442-213
DK-8000  Århus C
Tlf.: 871 62628
E-mail: vkn@au.dk
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Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 16. maj 2017 12:29
Til: Vibeke Kjær Nielsen; Rektor, Aarhus Universitet
Emne: Dokumentfalsk
 

Kære Vibeke Kjær Nielsen

 

I ankenævnets afgørelse af 23 april 2017, fremsendt af dig den 24 april 2017, optræder en 
underskrift der skulle tilhøre Lise Busk-Jensen, censor, forkvinde for ankenævnet. At denne 
underskrift skulle tilhøre Lise Busk-Jensen har jeg særlig bestyrket mistanke om er urigtig. Det
er min klare overbevisning at underskriften ikke tilhører Lise Busk-Jensen. Jeg har derfor i dag 
talt med Østjyllands politi om at indgive en anmeldelse om dokumentfalsk. Papirer m.m. 
sendes da via mail til politikredsen. 

Jeres håndtering af klage-ankesagen; jour.nr. 2017-414-000071/2017-414-000261 er, som 
jeg allerede har tilkendegivet, overraskende uprofessionel, og meget rystende. Jeg er 
fuldstændig uforstående over for, at et anerkendt universitet i Danmark ikke tøver med at 
handle sådan som I har gjort. Og har I handlet sådan før? Og hvorfor?

Samtidig tror jeg heller ikke på, at du/I har handlet alene, men at der måske kan være en 
'uofficiel dagsorden' du/I arbejder under. 

 Måske har I 'de rette forbindelser' til at afværge denne sag, men for studerende generelt i 
Danmark - for slet ikke at tale om Danmark som demokrati og retsstat - håber jeg ikke; de har
fortjent at være beskyttet af den retssikkerhed de lovgivningsmæssigt er omfattet af. 

 

Husk, at vi bærer alle demokratiet i vores hænder - hver især.

 Med venlig hilsen 

Iben Schartau Schow
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Emne Kvittering for modtagelse af klager

Afsender STUDADM Uddannelsesjuridisk Service

Modtager iben.schartau.schow@post.au.dk

Cc ischartau12@outlook.dk , 20117522@post.au.dk

Dato 2017-05-18 13:09

Kære Iben Schartau Schow

Uddannelsesjura har d. 1 maj 2017 modtaget din retlige klage over universitetes afgørelse af 8 marts 2017, 
og den 16. maj 2017 modtaget din retlige klage over ankenævnets afgørelse af 23. april 2017.  
Sagsbehandlingstiden i Uddannelsesjura er for tiden 6-8 uger.
Med venlig hilsen
 
Frederikke Kongsted Hansen
Studentermedhjælper
 
E-mail: frederikkekongted@au.dk

AU Uddannelse, Uddannelsesjura
Aarhus Universitet
Fredrik Nielsensvej 5
8000 Aarhus C
Tlf: 871 50000
www.medarbejdere.au.dk/administration/studieadministration
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Emne Ring venligst

Afsender Louise Hauptmann

Modtager iben.schartau.schow@post.au.dk

Dato 2017-06-28 15:00

Hej Iben,
Jeg har påbegyndt sagsbehandlingen af din retlige klage over eksamensklage i faget Kreativ skrivning.
I den anledning vil jeg bede dig om at ringe mig op. Du kan træffe mig på nedenstående numre.

Med venlig hilsen
Louise

Med venlig hilsen
 

 

Louise Hauptmann

Teamkoordinator

 

Direkte tlf: 87152813

Mobil tlf: 21629365

E-mail: ilh@au.dk

 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

AU Uddannelse

Uddannelsesjura

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0000

http://www.au.dk/om/organisation/administration

NB: Den 28 juni 2017, kl 15.00 får jeg en henvendelse fra teamkoordinator Louise Hauptmann. Jeg 
svarede hende via e-mail, fordi jeg opdagede hendes henvendelse om at ringe til hende på min alm. mail-
konto. Hun skrev ca. 2 1/2 time efter at Østjyllands Politi havde modtaget anmeldelsen af 9 juni 2017 
vedr. Aarhus Universitets ledelse, sendt rekommanderet (modtog de 28 juni 2017, kl. 12.31) fordi de 
havde ignoreret denne anmeldelse, og som jeg aldrig fik kvittering for. Anklager v. Østjyllands Politi, Nina
Rhode kalder anmeldelsen for yderligere oplysninger i hendes afgørelse af 28 januar 2019.  

Her del af kvitteringen:
Reference:Kundenummer:
Status på forsendelse: RR154748806DK
Forsendelsen er udleveret
Forsendelsen blev leveret 28-06-2017 kl. 12:31
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Ring venligst  
IS Iben Schartau 
Ons 28-06-2017 
15:33      
Til: • ischartau12@outlook.dk 
Fra: Iben Schartau 
Sendt: 28. juni 2017 15:27 
Til: Louise Hauptmann 
Emne: Sv: Ring venligst 

Hej Louise 

Tak for din henvendelse. 

Da jeg har denne sag hos politiet, ønsker jeg ikke at tale i telefon, men udelukkende foretage 
kommunikationen skrifteligt. Det alene vedr. dokumentationen heri. 
I har desværre udvist en ekstremt bekymrende måde at behandle hele denne sag på, og flere af jer er 
(desværre) involverede, hvilket er endnu mere (ekstremt) bekymrende, for ikke at sige uendelig trist. 
I fik det hele tilsendt 7 maj 2017 (elektronisk) og du skriver først til mig nu? 
Sjovt nok lige præcis i dag (!). 

Med venlig hilsen 

Iben 

 Besvar Videresend IS Iben Schartau Ons 28-06-2017 15:28     Til: • ischartau12@outlook.dk Fra:   
Louise Hauptmann Sendt: 28. juni 2017 15:00 Til: Iben Schartau Schow (iben.schartau.schow@post.au.dk) 
Emne: Ring venligst Hej Iben, Jeg har påbegyndt sagsbehandlingen af din retlige klage over eksamensklage i 
faget Kreativ skrivning. I den anledning vil jeg bede dig om at ringe mig op. Du kan træffe mig på 
nedenstående numre. Med venlig hilsen Louise Med venlig hilsen Louise Hauptmann Teamkoordinator 
Direkte tlf: 87152813 Mobil tlf: 21629365 E-mail: ilh@au.dk Uddannelsesstrategisk Sekretariat AU 
Uddannelse Uddannelsesjura Aarhus Universitet Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221 8000 
Aarhus C Tlf: 8715 0000 http://www.au.dk/om/organisation/administration 
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Emne SV: Afgørelse af 30 juni 2017

Afsender Louise Hauptmann

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-07-03 10:01

Kære Iben Schartau Schow,
 
Tak for din henvendelse af 1. juli 2017.
 
Uddannelsesjura understreger, at sagen er færdigbehandlet i Uddannelsesjura. Din eksamensklage er 
således, som det også fremgår af afgørelsen fra Uddannelsesjura af 30. juni 2017, hjemvist til fornyet 
behandling på Arts.
 
Uddannelsesjura har ikke yderligere bemærkninger til sagen.  
 
 
Med venlig hilsen
Louise Hauptmann
 
 
Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 1. juli 2017 09:25
Til: Louise Hauptmann <ilh@au.dk>
Emne: Afgørelse af 30 juni 2017
 

Til 

Uddannelsesjura v. Louise Hauptmann og rektoratet

Aarhus Universitet

Jeg noterer mig endnu engang, at I (der har behandlet denne klage- ankesag; med forskellige 

journalnr.) helt undgår at tage stilling til underviser/eksaminator Kasper Green 

Munks anbefaling i en mail, der bliver til et krav i hans udtalelser af 17 februar 2017. Det er 

sådan set krav, der ikke fremgår af eksamensbeskrivelsen for HUM-faget Kreativ Skrivning 

efterår 2016, hvilket betyder at universitetet i virkeligheden skulle have tilbudt alle studerende

der havde dette fag (efterår 2016) en ombedømmelse. Denne, hans formulering, er det 

centrale i hele sagen. Det er jeg klar over, I har gjort alt for at undgå at tage stilling til, og 

tillige forsøgt at komme kreativt omkring.

Jeg noterer mig endvidere, at denne afgørelse af 30 juni, også jf. mailen af 28 juni, funderes i 

den retlige klage af 21 marts 2017; 
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Den 27 marts 2017 meddeler du mig, at I har modtaget denne nævnte retlige klage (af 21 

marts 2017) d.22 marts 2017 - hvilket du forsøger at ignorere i senere mail. Hvor meget tid 

kunne I have sparet os alle, hvis I straks havde behandlet denne retlige klage? I kunne uden 

videre have stoppet 'ankesagen', ud fra det I fandt af juridiske fejl i sagen (breve af 27 januar,

17 februar, 25 februar og 21 marts 2017). At I først vil vente på ankenævnsafgørelsen er jo 

unødvendig i forhold til det I finder af juridisk/retlige problematikker. Det er begrædeligt for 

alle parter, at I har handlet sådan. 'Dyrt' for alle parter i denne sag. I kan tro og regne med, at

jeg fastholder (dokumenteret) for Aarhus Universitets særdeles bekymrende og uprofessionelle

håndtering af denne sag. Det er helt ubeskriveligt uforståeligt, men også uendelig trist. 

Jeg noterer mig, at I først den 18 maj 2017 - to dage efter jeg meddeler jer sagen om 

dokumentfalsk - fremsender kvitteringer for hhv. retlig klage og retlig klage over 

ankenævnsafgørelsen (i jeres afgørelse af 30 juni skriver I 16 maj). Husk på, at I den 22 

marts som ovenstående nævnt, er i besiddelse af den retlige klage, og den 7 og 8 maj er I 

besiddelse af den retlige klage over ankenævnsafgørelsen. Den 28 juni skriver jeg til jer, efter 

jeres ønske om at ringe til jer (ved Louise Hauptmann) at sagen er hos politiet, uden at 

præcisere dette nærmere, og den 30 juni (2017) har I afgørelsen klar der er funderet i den 

retlige klage af 21 marts. Det virker igen mærkværdigt og synes næppe af være tilfældigt. 

Måden hele denne sag er behandlet på, og jeres forsøg på at stoppe sagen med de 

mærkværdige afgørelser af 8 marts og 23 april 2017 hvis indhold både er stærkt kritisabelt og 

juridisk og fagligt særdeles bekymrende, gør - som jeg bl.a. tilkendegiver i notatet fra marts 

(2017) fremsendt til flere af jer - at fremtidige eksaminer og bedømmelserne heri, er blevet 

mig fuldstændig ligegyldigt. En underviser/eksaminator under Aarhus Universitet har vide 

rammer for hvordan denne tilgår studerende og deres præstationer, der tangerer en alt for 

subjektiv og dermed ikke fagligt objektiv tilgang herunder bedømmelse. Og I som universitet 

vil gå uacceptabelt langt for at beskytte jeres medarbejder, på trods af dennes helt åbentlyse

fejltagelse. Jeg er derfor ligeglad med en ny bedømmelse. Efter at være trukket igennem 

dette morads af mærkværdigheder, foretaget af mennesker med lange videregående 

uddannelser i betroede offentlige stillinger (Aarhus Universitet, tænk en gang!) forestiller jeg 

mig, at min eksamensbesvarelse aldrig vil få en ordentlig og redelig bedømmelse, snarere 

tværtimod. Min eksamensbesvarelse herunder virkelig gode tekster forfattet på kurset Kreativ 

Skrivning, skal ikke udsættes for mere af alt dette (hvem der så har haft adgang til denne 

eksamensbesvarelse...!). 

I kunne som nævnt, have sparet os alle for de sidste måneders besværligheder jf. denne sag, 

ved at have handlet professionelt og redeligt fra starten. Det er desuden gået alvorligt ud over 
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mine studier i dette semester, både hvad angår tiden der er brugt, og den belastning det har 

været i at skulle spekulere på hele denne sag. Tilliden til jer som universitet er helt forsvundet.

Det er I alene ansvarlige for. 

Der er dokumentation for meget alvorlig grad af uredelighed og juridiske (og faglige) 

ukorrektheder jf. især ankenævnsafgørelsen, hvorfor jeg forventer at politiet opretter sagen. 

Uanset hvad, har jeg retten på min side, som sagt dokumenteret, og vil gøre alt for at der 

bliver rettet op på retssikkerheden heri. Overvejende af hensyn til andre studerende (der 

måtte gøre brug af deres rettigheder, funderet i Eksamensbekendtgørelsen) påpeget flere 

gange i mine henvendelser til jer. 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

-------- Original besked --------

Emne:Ring venligst
Dato:2017-06-28 15:00

Afsender:Louise Hauptmann <ilh@au.dk>
Modtager

:
"Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk> 
(iben.schartau.schow@post.au.dk)" <iben.schartau.schow@post.au.dk>

Hej Iben,
Jeg har påbegyndt sagsbehandlingen af din retlige klage over eksamensklage i faget Kreativ 
skrivning.
I den anledning vil jeg bede dig om at ringe mig op. Du kan træffe mig på nedenstående 
numre.
Med venlig hilsen
Louise
 
 
Med venlig hilsen
 

 

Louise Hauptmann

Teamkoordinator

 

Direkte tlf: 87152813

Mobil tlf: 21629365

E-mail: ilh@au.dk

 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

AU Uddannelse

Uddannelsesjura

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0000

http://www.au.dk/om/organisation/administration
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Emne Autosvar:Meddelelse vedr. afgørelse af 30 juni 2017

Afsender Vibeke Kjær Nielsen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-07-05 07:46

 
Tak for din henvendelse.
Jeg holder ferie indtil mandag d. 31. juli. Jeg vil besvare din henvendelse hurtigst muligt, når jeg er tilbage.
 
Ansøgninger til studienævnet om dispensation og/eller forhåndsgodkendelse sendes via selvbetjeningen på mit.au.dk
 
Med venlig hilsen
Vibeke Kjær Nielsen
 
 
 
Thank you for your e-mail.
I'm out of office for the summer and will be back on Monday, 31 July. I will respond to your inquiry as soon as possible when I 
return.
 
Applications for dispensations and/or preapprovals can be submitted through the self service at mit.au.dk
 
Kind regards,
Vibeke Kjær Nielsen
 
 
 

Emne Read: Meddelelse vedr. afgørelse af 30 juni 2017

Afsender Rektor, Aarhus Universitet

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-07-05 07:47

Prioritet Højest

Din meddelelse 

   Til: Rektor, Aarhus Universitet
   Emne: Meddelelse vedr. afgørelse af 30 juni 2017
   Sendt: 5. juli 2017 07:46:24 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

 blev læst den 5. juli 2017 07:47:26 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.
Final-recipient: RFC822; rector@au.dk
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: ckx+4ujnFEKsxrse0/ZFDg==
Original-Message-ID: <efc8e4da0bb0ff40166c767fe4fc4722@post.au.dk>
X-Display-Name: Rektor, Aarhus Universitet
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Emne Read: Meddelelse vedr. afgørelse af 30 juni 2017

Afsender Johnny Laursen

Modtager Iben Schartau Schow

Dato 2017-07-05 08:09

Prioritet Højest

Din meddelelse 

   Til: Johnny Laursen
   Emne: Meddelelse vedr. afgørelse af 30 juni 2017
   Sendt: 5. juli 2017 07:46:24 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris

 blev læst den 5. juli 2017 08:09:46 (UTC+01:00) Bruxelles, København, Madrid, Paris.
Final-recipient: RFC822; jla@au.dk
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: wrYV5Ip4VUOqiaKdWBAoAw==
Original-Message-ID: <efc8e4da0bb0ff40166c767fe4fc4722@post.au.dk>
X-Display-Name: Johnny Laursen
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mne Din nye henvendelse til Aarhus Universitet

Afsender Louise Hauptmann

Modtager Iben Schartau , iben.schartau.schow@post.au.dk

Dato 2017-09-01 09:20

Kære Iben Schartau Schow,
 
Du har ved sikker e-mail af 25. august 2017 på ny rettet henvendelse til Aarhus Universitet. Du har stilet din
henvendelse til Rektor Brian Bech Nielsen, Dekan Johnny Laursen m.fl. Din henvendelse er blevet oversendt
til besvarelse i Uddannelsesjura.
 
Du skriver blandt andet i din henvendelse, at du synes, det ville klæde Uddannelsesjura at undersøge 
behandlingen af eksamensklagen.
 
Ved afgørelse af 30. juni 2017 hjemviste Uddannelsesjura din eksamensklage til fornyet behandling på Arts. 
Hjemvisningen skete på baggrund af en gennemgang af sagen og herunder en undersøgelse af 
behandlingen af sagen. Ved denne undersøgelse fandt Uddannelsesjura, at de afgørelser, der er truffet i din
eksamensklagesag, er behæftet med retlige mangler. I de tilfælde, hvor Uddannelsesjura i forbindelse med 
behandlingen af en retlig klage, finder, at en afgørelse er behæftet med retlige mangler, kan 
Uddannelsesjura beslutte at ophæve afgørelsen og derefter hjemvise den til fornyet behandling ved den 
instans, der i første omgang har truffet afgørelse.
 
Hjemvisningen betyder, at Arts har fået påbud om fornyet behandling af din sag. Den fornyede behandling 
skal ske på Arts, da Uddannelsesjura ikke har kompetence til selv at behandle en eksamensklage.
 
Uddannelsesjura er bekendt med, at Arts efterfølgende har henlagt din sag. Det skyldes, at du flere gange 
har tilkendegivet, at du på ingen måde ønsker din eksamensbesvarelse udsat for endnu en både 
uprofessionel og useriøs behandling. Uddannelsesjura skal i den henseende oplyse, at henlæggelsen er sket
på baggrund af to henvendelser til dig af henholdsvis 5. juli 2017 og 22. august 2017. Ved disse 
henvendelser beder Arts dig om at oplyse, om du ønsker din sag behandlet.
 
Uddannelsesjura finder det beklageligt, at du fortsat er af den opfattelse, at ankenævnsbehandlingen er et 
”absurd makværk af juridiske og faglige grove ukorrektheder, med falsk underskrift”. Som nævnt blandt 
andet i afgørelsen af 30. juni 2017 deler Uddannelsesjura ikke din opfattelse heraf.
 
Aarhus Universitet finder på nuværende tidspunkt ikke anledning til at undersøge behandlingen af din 
eksamensklage yderligere. Det skyldes, at din sag er afsluttet på Aarhus Universitet. Eventuelle yderligere 
henvendelser vedrørende krav om yderligere undersøgelser eller yderligere henvendelser vedrørende din 
opfattelse af behandlingen af din eksamensklage og ankenævnets behandling af din eksamensklage vil blive
læst, men du kan ikke forvente dem besvaret.  
 
Med venlig hilsen
 
Louise Hauptmann
 

30

mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk
mailto:Angels4@LIVE.DK
mailto:ilh@au.dk


 Fra: eDag2, Ekontakt 
Sendt: 25. august 2017 09:37
Til: AU Hovedmail <au@au.dk>
Emne: Sikker mail: Svar Aarhus Universitet [Autotitel=2017A08A25A09B06B06B397328] 
[Ref.nr.=97c45078939e44ee9b3c864aa26e071a] [p=3451636,v=287,c=NHbcJGb/VrPPg2m6fsFUkYpEGYs=]
 

Der er modtaget flg. sikre mail.
Når du ønsker at besvare den skal du bruge besvar-linket. Signaturbeviset er vedhæftet.
For sikker besvarelse, klik her

CPR/CVR:
X
Emne:
Svar Aarhus Universitet [Autotitel=2017A08A25A09B06B06B397328] 
[Ref.nr.=97c45078939e44ee9b3c864aa26e071a]

Besked:

##DKALDialogtraad=2017A08A22A09B22B37B955975##
----Oprindelig meddelelse----
Fra: Svar Aarhus Universitet, Aarhus Universitet
Sendt: 22-08-2017
Emne: Meddelelse om henlæggelse af sag
 
 Til Aarhus Universitet; Rektor Brian Bech Nielsen, Dekan Johnny Laursen m.fl.
 
Jeg synes det ville klæde Uddannelses'jura' at undersøge behandlingen af af 
eksamenklagesagen. Jeg ønsker på ingen måde min eksamensbesvarelse udsat for 
endnu en både uprofessionel og useriøs behandling (hvad tidligere behandling af 
sagen og min eksamensbesvarelse så egentlig har bestået af og i), der helt 
mangler objektivitet; dette har jeg tilkendegivet i mine svar, derfor undrer det
mig, at I beder mig svare på, hvorvidt det er korrekt, givende mig en frist på 
måned. Læser I ikke mine breve??.
Men ankenævnsafgørelsen der er et absurd makværk af juridiske og faglige grove 
ukorrektheder, med falsk underskrift, bør undersøges, og det er ekstremt hvis I 
som universitet ikke behandler den del af de to klager. Jeg er opmærksom på, at 
jeres afgørelse af 30 juni 2017 let og elegant forsøger at 'lade som om' der 
ikke er noget at komme efter, men det er der; og det ved I godt. At I er så 
mange involverede i denne sag, og alle er helt klar over ulovlighederne der er 
begået, gør mig opgiven på andre studerendes vegne, men også demokratiet, og 
ikke mindst den måde vi mennesker indgår i fællesskaber. Jeg er endnu en gang 
stødt ind i usunde fællesskaber -
og nu på et universitet i Danmark. Stakkels jer; for det er egentlig mest synd 
for jer. Dette er kimen til ... ja det kan I læse jer til andre steder.
Jeg er studerende og har ikke råd til at betale en advokat, men får jeg det, 
eller er der andre der ønsker at hjælpe mig, så tøver jeg ikke med at forfølge 
sagen.
At I som universitet udnytter at jeg er studerende, og er fuldstændig ligeglade 
med studerendes retssikkerhed er rystende.
 
Nu får vi se om politiet ønsker at gå videre med sagen ...
Uanset hvad, skriver jeg om denne helt igennem absurde sag på min hjemmeside, 
hvor alt bliver offentliggjort. For det skal frem, at I valgte at handle sådan -
alle I involverede. Jeg er pinligt berørt på jeres vegne.
 
Iben Schartau Schow
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Sendt post vedr. Sag;

Emne Kommentarer til udtalelse; jour.nr.; 2017-414-000071

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-02-27 11:46

 Kommentarer til udtalelse.docx     (~18 kB)

Att.: Vibeke Kjær Nielsen

Hermed fremsendes mine kommentarer til bedømmers udtalelse af 17. februar 2017. Jeg kan 
også aflevere denne fysisk, hvis det er et krav? 

Skal jeg ligeledes sende det til DPU Emdrup, som selve klagen skulle?

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager rector@au.dk , jla@au.dk , lars.kiel@cc.au.dk , vkn@au.dk , studiecenter.arts.emdrup@au.dk

Dato 2017-03-11 07:37

Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071 (i dag d. 11 marts 2017)

Til Aarhus Universitet

Da jeg er usikker på hvorvidt I juridisk har ret til at afvise min klage ift. det faktum, at I 
vælger at ignorere nogle af de væsentligste punkter heri, hvor I bl.a. giver én af jeres ansatte 
- underviser og intern eksaminator i samme person Kasper Green Munk - frie hænder til 
fuldstændig efter forgodtbefindende, at opfinde ikke-eksisterende krav til 
eksamensbesvarelsen, og dermed selvopfundne kriterier for bedømmelse af denne – efter han 
er blevet præsenteret for min klage - er jeg nødt til at konsultere en advokat i dette videre 
forløb, også fordi der da kan stilles spørgsmålstegn ved min retssikkerhed i selve 
ankeprocessen.

Det synes faktisk at være af særdeles bekymrende og meget alvorlig karakter, især hvis det 
viser sig at være almindelig praksis for studerende ved Aarhus Universitet. Får studerende 
afvist klager over eksaminer på så skødesløs og ligegyldig facon, at I end ikke foretager en 
grundig, objektiv og professionel undersøgelse, da bør det ses efter juridisk. Hvor mange 
studerende ved Aarhus Universitet har været i en lignede situation som mig? Og hvad med de 
andre studerende der blev eksamineret af denne underviser og eksaminator i faget Kreativ 
Skrivning, er det noget han ofte benytter sig af, eller er det kun min eksamensopgave der blev
bedømt ud fra denne usædvanlige, og vel dybest set ulovlige praksis? Hvad betyder det da for 
studerende at gå til eksamen, når sådan noget tillades? Hvordan skal jeg forholde mig til mine 
fremtidige eksaminer? Intern bedømmelse er jo udbredt på Aarhus Universitet. Og hvis dette 
tillades, hvad kan man da tillige forestille sig tillades? Det er i udpræget grad utrygt.

Da jeg åbenlyst har retten på min side i denne sag, og I vælger at afvise, er det mit håb, at 
den kan skabe præcedens til gavn for andre studerende.

Advokatsamfundet udtrykker bekymring omkring de studerendes retsstilling i nedenstående 
link, og det viser sig at være med rette.

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2006/Advokaten
%202/Eksamen%20uden%20censur.aspx

Der er både trist fordi det foregår på et universitet i Danmark, men også fordi det er så 
overraskende uprofessionelt.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Vedr. alvorlig mangel på retssikkerhed i klageproces

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager ret@sr.au.dk

Dato 2017-03-11 07:44

Til Studenterrådet

Hermed får I et notat, jeg har skrevet til flere ledelsesinstanser på Aarhus Universitet. Jeg 
mener sagen er ret alvorlig. 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

Religionsvidenskab

Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071

Til Aarhus Universitet

Da jeg er usikker på hvorvidt I juridisk har ret til at afvise min klage, ift. det faktum, at I 
vælger at ignorere nogle af de væsentligste punkter heri, hvor I bl.a. giver én af jeres ansatte 
- underviser og intern eksaminator i samme person Kasper Green Munk - frie hænder til 
fuldstændig efter forgodtbefindende, at opfinde ikke-eksisterende krav til 
eksamensbesvarelsen, og dermed selvopfundne kriterier for bedømmelse af denne – efter han 
er blevet præsenteret for min klage - er jeg nødt til at konsultere en advokat i dette videre 
forløb, også fordi der da kan stilles spørgsmålstegn ved min retssikkerhed i selve 
ankeprocessen.

Det synes faktisk at være af særdeles bekymrende og meget alvorlig karakter, især hvis det 
viser sig at være almindelig praksis for studerende ved Aarhus Universitet. Får studerende 
afvist klager over eksaminer på så skødesløs og ligegyldig facon, at I end ikke foretager en 
grundig, objektiv og professionel undersøgelse, da bør det ses efter juridisk. Hvor mange 
studerende ved Aarhus Universitet har været i en lignede situation som mig? Og hvad med de 
andre studerende der blev eksamineret af denne underviser og eksaminator i faget Kreativ 
Skrivning, er det noget han ofte benytter sig af, eller er det kun min eksamensopgave der blev
bedømt ud fra denne usædvanlige, og vel dybest set ulovlige praksis? Hvad betyder det da for 
studerende at gå til eksamen, når sådan noget tillades? Hvordan skal jeg forholde mig til mine 
fremtidige eksaminer? Intern bedømmelse er jo udbredt på Aarhus Universitet. Og hvis dette 
tillades, hvad kan man da tillige forestille sig tillades? Det er i udpræget grad utrygt.

Da jeg åbenlyst har retten på min side i denne sag, og I vælger at afvise, er det mit håb, at 
den kan skabe præcedens til gavn for andre studerende.

Advokatsamfundet udtrykker bekymring omkring de studerendes retsstilling i nedenstående 
link, og det viser sig at være med rette.

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikler/2006/Advokaten
%202/Eksamen%20uden%20censur.aspx

Der er både trist. fordi det foregår på et universitet i Danmark, men også fordi det er så 
overraskende uprofessionelt.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Anke

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-03-21 15:15

 Anke; Studieadministrationen.pdf     (~1.5 MB)

Hermed anken. Afleveres tillige ved brev.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

Emne Anke; uddannelsesjuridisk service

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-03-21 15:30

 Anke; Uddannelsesjuridisk service.pdf     (~1.7 MB)

Hermed anken til Uddannelsesjuridisk Service. Afleveres tillige ved brev.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Anke; uddannelsesjuridisk service; kvittering ønskes

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-03-22 13:29

 Anke; Uddannelsesjuridisk service.pdf     (~1.7 MB)

Til 

Studieadministrationen

v. Vibeke Kjær Nielsen

Aarhus Universitet

ang. Kvittering for indsendt anke til Uddannelsesjuridisk service

I må gerne fremsende kvittering for modtaget anke, som I modtog i går; tirsdag d. 21. 3. 
2017 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

-------- Original besked --------

Emne:Anke; uddannelsesjuridisk service
Dato:2017-03-21 15:30

Afsender:Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk>
Modtager

:
vkn@au.dk

Hermed anken til Uddannelsesjuridisk Service. Afleveres tillige ved brev.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Fwd: Anke

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-03-22 13:32

 Anke; Studieadministrationen.pdf     (~1.5 MB)

Til Studieadministrationen

V. Vibeke Kjær Nielsen

Aarhus Universitet

Vedr. kvittering for modtaget anke, fremsendt i går; 21. marts 2017

I må gerne fremsende kvitteringen for modtaget anke, som jeg sendte til jer i går; 21. marts 
2017

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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-------- Original besked --------

Emne:Anke
Dato:2017-03-21 15:15

Afsender:Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk>
Modtager

:
vkn@au.dk

Hermed anken. Afleveres tillige ved brev.

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

Emne Mange tak

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-03-22 13:38

Emne Mange tak

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-03-27 11:38
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Emne Re: retlige klage

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager Louise Hauptmann

Dato 2017-03-27 19:16

Kære Louise

Mange tak. 

Venlige hilsner

Iben

Louise Hauptmann skrev den 2017-03-27 16:05:

Kære Iben,

 

Uddannelsesjura har den 27. marts 2017 modtaget din retlige klage, som er indkommet på Aarhus Universitet den 22. 
marts 2017. Rektoratet har oversendt din klage til behandling i Uddannelsesjura. Uddannelsesjura behandler klagesager 
på vegne af rektor.

 

Uddannelsesjura er bekendt med, at du samtidig med den retlige klage har indgivet en ankenævnsbegæring.   

 

Af processuelle årsager kan din retlige klage først behandles, når den faglige del af din klage er færdigbehandlet. Det 
betyder, at der i forhold til din retlige klage på det foreliggende grundlag ikke sker videre.  

 

Når der foreligger en endelig afgørelse fra ankenævnet, har du mulighed for, såfremt du ønsker at opretholde din retlige 
klage, at få din retlige klage realitetsbehandlet med henblik på en vurdering af, om der i forbindelse med 
sagsbehandlingen af din eksamensklage, er sket retlige fejl.

 

Du vil sammen med afgørelsen fra ankenævnet modtage en klagevejledning. Vi skal anmode om, at du, såfremt du 
ønsker at fastholde den retlige klage, skrifteligt tilkendegiver dette inden for den frist, der er angivet i 
klagevejledningen. Et ønske om at fastholde den retlige klage bedes fremsendt til studieadministrationen på Arts.

 

På det foreliggende grundlag foretager Uddannelsesjura sig ikke videre i anledning af den fremsendte retlige klage.

 

Arts er med kopi af denne e-mail samtidig herved orienteret herom.

 

Med venlig hilsen

 

 

Louise Hauptmann
Teamkoordinator

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

AU Uddannelse

39

mailto:ilh@au.dk
mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk


 

Direkte tlf: 87152813

Mobil tlf: 21629365

E-mail: ilh@au.dk

 

Uddannelsesjura

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0000

http://www.au.dk/om/organisation/administration
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Emne Ankenævnets afgørelse m.m.

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-04-25 07:28

Kære Vibeke Kjær Nielsen

I ankenævnets afgørelse optræder, ikke overraskende, flere (deciderede) fejl, og desuden 
mangel på fyldestgørende behandling og stillingstagen af og til punkterne i klagen, således at 
min eksamensopgave stadig er bedømt ud fra ikke-eksisterende krav og ud fra en 
studieordning som ikke har relevans for HUM-faget. Derved er klagen behandlet retlig 
ukorrekt. 

Jeg er fuldt ud klar over, at jeg ingen vegne kommer med alt dette, men selvfølgelig skal 
denne sag følges helt til dørs - mere af nysgerrighed, men også for dokumentationens skyld. 

Mit spørgsmål; Jeg holder fast i den retlige klage, I allerede er i besiddelse af; den vil jeg 
gerne have behandlet. Ud over den, sender jeg en klage jf. retlige forhold vedrørende 
ankenævnets afgørelse; er det korrekt forstået?

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Re: SV: Ankenævnets afgørelse m.m.

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager Vibeke Kjær Nielsen

Dato 2017-04-25 10:21

Der er tale om retlige klager over 2 afgørelser; den ene skulle indsendes to uger efter 
modtagelse af brev af 8 marts, og den anden; som nedenstånde forklaret, over ankenævnets 
afgørelse, for hvilken jeg tillige har to ugers frist fra modtagelsen (i går).

Der bliver da tale om to klager over hver sin afgørelse, med hver sine frister og forhold. Det 
var bare det jeg skulle være sikker på.

Du må således gerne sørge for, at den retlige klage over første afgørelse af 8 marts 2017 
påbegyndes nu.

Inden for to uger fra i går d.24 april og frem, vil du modtage en klage fra mig, over retlige 
forhold fra ankenævnets afgørelse af 23/24 april 2017. 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

Vibeke Kjær Nielsen skrev den 2017-04-25 09:57:

Kære Iben

 

Hvis du også har indsigelser i forhold til ankenævnets arbejde, vil jeg foreslå, at du føjer dem ind i den 
retlige klage du allerede har udarbejdet og sender det hele samlet til mig, således at der er tale om ét 
samlet dokument med de indsigelser du har i forhold til sagens gang.

 

Jeg foretager mig således ikke mere, før jeg hører fra dig igen.

 

Med venlig hilsen

Vibeke
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Fra: Iben Schartau Schow [mailto:iben.schartau.schow@post.au.dk] 
Sendt: 25. april 2017 07:29
Til: Vibeke Kjær Nielsen
Emne: Ankenævnets afgørelse m.m.

 

Kære Vibeke Kjær Nielsen

I ankenævnets afgørelse optræder, ikke overraskende, flere (deciderede) fejl, og desuden 
mangel på fyldestgørende behandling og stillingstagen af og til punkterne i klagen, således at 
min eksamensopgave stadig er bedømt ud fra ikke-eksisterende krav og ud fra en 
studieordning som ikke har relevans for HUM-faget. Derved er klagen behandlet retlig 
ukorrekt. 

Jeg er fuldt ud klar over, at jeg ingen vegne kommer med alt dette, men selvfølgelig skal 
denne sag følges helt til dørs - mere af nysgerrighed, men også for dokumentationens skyld. 

Mit spørgsmål; Jeg holder fast i den retlige klage, I allerede er i besiddelse af; den vil jeg 
gerne have behandlet. Ud over den, sender jeg en klage jf. retlige forhold vedrørende 
ankenævnets afgørelse; er det korrekt forstået?

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

 

Emne Anmodning om dokumentation og bekræftelse

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-04-27 11:36

Kære Vibeke Kjær Nielsen

Vedr. journr; 2017-414-000071

Jeg vil gerne anmode om dokumentation for- og bekræftelse på, hvilket materiale 
Ankenævnets medlemmer; Censorer Lise Busk-Jensen og Erik Svendsen, samt Underviser Lis 
Møller og Studerende Jeppe Lauridsen var i af besiddelse under bedømmelsen af ankesagen; 

1) Hvilket materiale fra sagen jf. journr; 2017-414-000071?

2) Af dette materiale, blev de da præsenteret for dele (dvs. udtaget dele) af sagens akter jf. 
journr; 2017-414-000071?

På forhånd tak

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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NB: Da studiekoordinator svarer mig (se s. 14) vedr. min forespørgsel om hvad 
ankenævnsmedlemmerne har modtaget af dokumenter i sagen, vedhæfter hun som 
bekendt vejledningsbrevet hun har sendt ud til disse angivelige 
ankenævnsmedlemmer, og i mit nedenstående svar korrigerer jeg hende i det hun 
har sendt til dem. Hun forklarer dem noget jeg anfører under punkterne i min faglige 
anke af 21 marts 2017. Men hvorfor har studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen læst 
min ankeklage til ankenævnet? Og hvorfor forklare disse hhv. beskikkede censorer 
og universitetsansatte noget de indiskutabelt burde vide i kraft af deres arbejde?

Emne Ankenævn og sagens akter

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-05-01 09:37

Kære Vibeke 

Mange tak. Jeg går dermed ud fra, at ankenævnet har læst samtlige sagsakter inkl. 
eksamensbesvarelsen, i disses fulde længde. 

NB;

Din/Universitetets bemærkning ang. HUM-fag; 

"I Arts' studieordninger er der en overordnet beskrivelse af HUM-faget samt en henvisning til 
beskrivelsen i kursuskataloget. Formelt set betragtes kursusbeskrivelsen dermed som en del af
studieordningen, og beskrivelsen og bestemmelserne i kursuskataloget har dermed samme 
status som studieordningens bestemmelser".

Når man i studieordningerne således går via HUM-fag (den grønne boks), bliver man henvist til
kursuskataloget. Hver studieordning har desuden henvisning til fagportalen for HUM-fag. (blot 
til orientering)

Dette blot for at eliminere eventuelle misforståelser (!); 

Både Studieordningen for Litteraturhistorie (2015) og Studieordningen for Religionsvidenskab 
(2015) har samme ordlyd; 

Studieordningen for Litteraturhistorie under HUM-fag;

HUM-fag er et tværhumanistisk valgfagsudbud rettet mod alle 

humanistiske bachelorstuderende på tværs af deres centrale fag. 

Et givent semesters udbud af HUM-fag indstilles af de respektive studienævn 

til dekanens godkendelse og publiceres efterfølgende i 
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Aarhus Universitets kursuskatalog 1 år forud for kursets afvikling. 

De nærmere bestemmelser for de enkelte udbuds form, indhold og eksamensbestemmelser 

fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse i kataloget.
De nærmere retningslinjer for ansøgning, prioritering og optagelse på HUM-fag er beskrevet på 

Det Humanistiske Fakultets hjemmeside
(http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/hum-fag/).

Studieordningen for Religionsvidenskab under HUM-fag;

HUM-fag er et tværhumanistisk valgfagsudbud rettet mod alle 

humanistiske bachelorstuderende på tværs af deres centrale fag. 

Et givent semesters udbud af HUM-fag indstilles af de respektive studienævn 

til dekanens godkendelse og publiceres efterfølgend

e i Aarhus Universitets kursuskatalog 1 år forud for kursets afvikling. 

De nærmere bestemmelser for de enkelte udbuds form, indhold 

og eksamensbestemmelser fremgår af den enkelte kursusbeskrivelse i kataloget.

De nærmere retningslinjer for ansøgning, prioritering og optagelse på HUM-fag er beskrevet på 

Det Humanistiske Fakultets hjemmeside
(http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/undervisning/hum-fag/).

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Igangsættelse af retlig anke

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager Louise Hauptmann

Dato 2017-05-01 11:41

Kære Louise Hauptmann

Journr. 2017-414-00071

Jeg skriver blot for at sikre mig, at I har talt med Vibeke Kjær Nielsen om igangsættelse af 
retlig anke, af 21. marts 2017, der vedrører anken med baggrund i afvisning af min klage og 
kommentarer af hhv. 27 januar- og 25 februar 2017.

Jeg er desværre nødt til at rette denne henvendelse af hensyn til retlig behandling af min sag. 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

Emne Rettelse vedr. journr.; 2017-414-000071

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager Louise Hauptmann

Dato 2017-05-01 11:42
mne Re: retlige klage

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager Louise Hauptmann

Dato 2017-05-01 13:32

Kære Louise Hauptmann

Du svarede i dag på min henvendelse af i dag d. 1. maj 2017; 

Kære Iben,

 Tak for din e-mail. Uddannelsesjura er fra Arts orienteret om, at du påtænker at klage over 
retlige forhold i forbindelse med en eksamensklage og en ankenævnsbehandling.

 Vi imødeser oversendelse af den samlede klagesag hertil fra Arts. Når vi modtager den 
samlede klage vil du modtage en kvittering og herunder meddelelse om den forventede 
sagsbehandlingstid.

 Mvh. Louise

Som du kan se (nedenstående), skrev du d. 27. 3 at I havde modtaget klage over afgørelse (af
8 marts 2017). Denne klage havde frist ca. 22 marts 2017, og omhandler retlige forhold jf. 
afgørelsen af 8 marts 2017.
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Den nye anke, er over retlige forhold jf. ankenævnets afgørelse af 23 april 2017. Det er to 
forskellige klager med hver sin frist. I har modtaget den ene. Der bliver således ikke fra min 
side fremsendt 'en samlet klage'. 

Den nye anke over retlige forhold jf. ankenævnets afgørelse fremsender jeg inden denne 
ankes frist.

Med venlig hilsen

Iben

Louise Hauptmann skrev den 2017-03-27 16:05:

Kære Iben,

 

Uddannelsesjura har den 27. marts 2017 modtaget din retlige klage, som er indkommet på Aarhus Universitet den 22. 
marts 2017. Rektoratet har oversendt din klage til behandling i Uddannelsesjura. Uddannelsesjura behandler klagesager 
på vegne af rektor.

 Uddannelsesjura er bekendt med, at du samtidig med den retlige klage har indgivet en ankenævnsbegæring.   

Af processuelle årsager kan din retlige klage først behandles, når den faglige del af din klage er færdigbehandlet. Det 
betyder, at der i forhold til din retlige klage på det foreliggende grundlag ikke sker videre.  

 

Når der foreligger en endelig afgørelse fra ankenævnet, har du mulighed for, såfremt du ønsker at opretholde din retlige 
klage, at få din retlige klage realitetsbehandlet med henblik på en vurdering af, om der i forbindelse med 
sagsbehandlingen af din eksamensklage, er sket retlige fejl.

 

Du vil sammen med afgørelsen fra ankenævnet modtage en klagevejledning. Vi skal anmode om, at du, såfremt du 
ønsker at fastholde den retlige klage, skrifteligt tilkendegiver dette inden for den frist, der er angivet i 
klagevejledningen. Et ønske om at fastholde den retlige klage bedes fremsendt til studieadministrationen på Arts.

 På det foreliggende grundlag foretager Uddannelsesjura sig ikke videre i anledning af den fremsendte retlige klage.

 Arts er med kopi af denne e-mail samtidig herved orienteret herom.

 

Med venlig hilsen

 

 

Louise Hauptmann
Teamkoordinator

 

Direkte tlf: 87152813

Mobil tlf: 21629365

E-mail: ilh@au.dk

 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

AU Uddannelse

Uddannelsesjura

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0000

http://www.au.dk/om/organisation/administration
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mne Anke over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 2017

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-05-06 16:14

 Anke over retlige forho...lse af 23 april 2017.pdf     (~1.2 MB)

Kære Vibeke Kjær Nielsen

Hermed denne anke af 6 maj 2017 over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 
2017.

Afleveres tillige fysisk via brev

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow

Emne Rettelse. Ny; Anke over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 2017

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-05-07 17:05

Prioritet Høj

 Anke over retlige forho...lse af 23 april 2017.pdf     (~1.3 MB)

Kære Vibeke Kjær Nielsen

Hermed fremsendes en rettet udgave af 'Anke over retlige forhold i ankenævnets afgørelse af 
23 april 2017'. Du kan således se bort fra udgaven jeg fremsendte i går d. 6 maj 2017.

Der afleveres desuden et eksemplar fysisk via brev

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Til orientering

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager rector@au.dk

Dato 2017-05-07 17:23

Prioritet Høj

 Anke over retlige forho...lse af 23 april 2017.pdf     (~1.3 MB)

Til Rektoratet

Grundet denne sags alvorlige karakter, fremsendes kopi af medsendte fil; 'Anke over retlige 
forhold i ankenævnets afgørelse af 23 april 2017. 

Dette til orientering

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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Emne Dokumentfalsk

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk

Dato 2017-05-16 12:26

Kære Vibeke Kjær Nielsen

I ankenævnets afgørelse af 23 april 2017, fremsendt af dig den 24 april 2017, optræder en 
underskrift der skulle tilhøre Lise Busk-Jensen, censor, forkvinde for ankenævnet. At denne 
underskrift skulle tilhøre Lise Busk-Jensen har jeg særlig bestyrket mistanke om er urigtig. Det
er min klare overbevisning at underskriften ikke tilhører Lise Busk-Jensen. Jeg har derfor i dag 
talt med Østjyllands politi om at indgive en anmeldelse om dokumentfalsk. Papirer m.m. 
sendes da via mail til politikredsen. 

Jeres håndtering af klage-ankesagen; jour.nr. 2017-414-000071/2017-414-000261 er, som 
jeg allerede har tilkendegivet, overraskende uprofessionel, og meget rystende. Jeg er 
fuldstændig uforstående over for, at et anerkendt universitet i Danmark ikke tøver med at 
handle sådan som I har gjort. Og har I handlet sådan før? Og hvorfor?

Samtidig tror jeg heller ikke på, at du/I har handlet alene, men at der måske kan være en 
'uofficiel dagsorden' du/I arbejder under. 

Måske har I 'de rette forbindelser' til at afværge denne sag, men for studerende generelt i 
Danmark - for slet ikke at tale om Danmark som demokrati og retsstat - håber jeg ikke; de har
fortjent at være beskyttet af den retssikkerhed de lovgivningsmæssigt er omfattet af. 

Husk, at vi bærer alle demokratiet i vores hænder - hver især.

Med venlig hilsen 

Iben Schartau Schow
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Emne Dokumentfalsk

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk , rector@au.dk

Dato 2017-05-16 12:29

Kære Vibeke Kjær Nielsen

I ankenævnets afgørelse af 23 april 2017, fremsendt af dig den 24 april 2017, optræder en 
underskrift der skulle tilhøre Lise Busk-Jensen, censor, forkvinde for ankenævnet. At denne 
underskrift skulle tilhøre Lise Busk-Jensen har jeg særlig bestyrket mistanke om er urigtig. Det
er min klare overbevisning at underskriften ikke tilhører Lise Busk-Jensen. Jeg har derfor i dag 
talt med Østjyllands politi om at indgive en anmeldelse om dokumentfalsk. Papirer m.m. 
sendes da via mail til politikredsen. 

Jeres håndtering af klage-ankesagen; jour.nr. 2017-414-000071/2017-414-000261 er, som 
jeg allerede har tilkendegivet, overraskende uprofessionel, og meget rystende. Jeg er 
fuldstændig uforstående over for, at et anerkendt universitet i Danmark ikke tøver med at 
handle sådan som I har gjort. Og har I handlet sådan før? Og hvorfor?

Samtidig tror jeg heller ikke på, at du/I har handlet alene, men at der måske kan være en 
'uofficiel dagsorden' du/I arbejder under. 

Måske har I 'de rette forbindelser' til at afværge denne sag, men for studerende generelt i 
Danmark - for slet ikke at tale om Danmark som demokrati og retsstat - håber jeg ikke; de har
fortjent at være beskyttet af den retssikkerhed de lovgivningsmæssigt er omfattet af. 

Husk, at vi bærer alle demokratiet i vores hænder - hver især.

Med venlig hilsen 

Iben Schartau Schow
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Emne Afgørelse af 30 juni 2017

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager ilh@au.dk

Dato 2017-07-01 09:25

Til 

Uddannelsesjura v. Louise Hauptmann og rektoratet

Aarhus Universitet

Jeg noterer mig endnu engang, at I (der har behandlet denne klage- ankesag; med forskellige 
journalnr.) helt undgår at tage stilling til underviser/eksaminator Kasper Green 
Munks anbefaling i en mail, der bliver til et krav i hans udtalelser af 17 februar 2017. Det er 
sådan set krav, der ikke fremgår af eksamensbeskrivelsen for HUM-faget Kreativ Skrivning 
efterår 2016, hvilket betyder at universitetet i virkeligheden skulle have tilbudt alle studerende
der havde dette fag (efterår 2016) en ombedømmelse. Denne, hans formulering, er det 
centrale i hele sagen. Det er jeg klar over, I har gjort alt for at undgå at tage stilling til, og 
tillige forsøgt at komme kreativt omkring.

Jeg noterer mig endvidere, at denne afgørelse af 30 juni, også jf. mailen af 28 juni, funderes i 
den retlige klage af 21 marts 2017; 

Den 27 marts 2017 meddeler du mig, at I har modtaget denne nævnte retlige klage (af 21 
marts 2017) d.22 marts 2017 - hvilket du forsøger at ignorere i senere mail. Hvor meget tid 
kunne I have sparet os alle, hvis I straks havde behandlet denne retlige klage? I kunne uden 
videre have stoppet 'ankesagen', ud fra det I fandt af juridiske fejl i sagen (breve af 27 januar,
17 februar, 25 februar og 21 marts 2017). At I først vil vente på ankenævnsafgørelsen er jo 
unødvendig i forhold til det I finder af juridisk/retlige problematikker. Det er begrædeligt for 
alle parter, at I har handlet sådan. 'Dyrt' for alle parter i denne sag. I kan tro og regne med, at
jeg fastholder (dokumenteret) for Aarhus Universitets særdeles bekymrende og uprofessionelle
håndtering af denne sag. Det er helt ubeskriveligt uforståeligt, men også uendelig trist. 

Jeg noterer mig, at I først den 18 maj 2017 - to dage efter jeg meddeler jer sagen om 
dokumentfalsk - fremsender kvitteringer for hhv. retlig klage og retlig klage over 
ankenævnsafgørelsen (i jeres afgørelse af 30 juni skriver I 16 maj). Husk på, at I den 22 
marts som ovenstående nævnt, er i besiddelse af den retlige klage, og den 7 og 8 maj er I 
besiddelse af den retlige klage over ankenævnsafgørelsen. Den 28 juni skriver jeg til jer, efter 
jeres ønske om at ringe til jer (ved Louise Hauptmann) at sagen er hos politiet, uden at 
præcisere dette nærmere, og den 30 juni (2017) har I afgørelsen klar der er funderet i den 
retlige klage af 21 marts. Det virker igen mærkværdigt og synes næppe af være tilfældigt. 

Måden hele denne sag er behandlet på, og jeres forsøg på at stoppe sagen med de 
mærkværdige afgørelser af 8 marts og 23 april 2017 hvis indhold både er stærkt kritisabelt og 
juridisk og fagligt særdeles bekymrende, gør - som jeg bl.a. tilkendegiver i notatet fra marts 
(2017) fremsendt til flere af jer - at fremtidige eksaminer og bedømmelserne heri, er blevet 
mig fuldstændig ligegyldigt. En underviser/eksaminator under Aarhus Universitet har vide 
rammer for hvordan denne tilgår studerende og deres præstationer, der tangerer en alt for 
subjektiv og dermed ikke fagligt objektiv tilgang herunder bedømmelse. Og I som universitet 
vil gå uacceptabelt langt for at beskytte jeres medarbejder, på trods af dennes helt åbentlyse
fejltagelse. Jeg er derfor ligeglad med en ny bedømmelse. Efter at være trukket igennem 
dette morads af mærkværdigheder, foretaget af mennesker med lange videregående 
uddannelser i betroede offentlige stillinger (Aarhus Universitet, tænk en gang!) forestiller jeg 
mig, at min eksamensbesvarelse aldrig vil få en ordentlig og redelig bedømmelse, snarere 
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tværtimod. Min eksamensbesvarelse herunder virkelig gode tekster forfattet på kurset Kreativ 
Skrivning, skal ikke udsættes for mere af alt dette (hvem der så har haft adgang til denne 
eksamensbesvarelse...!). 

I kunne som nævnt, have sparet os alle for de sidste måneders besværligheder jf. denne sag, 
ved at have handlet professionelt og redeligt fra starten. Det er desuden gået alvorligt ud over 
mine studier i dette semester, både hvad angår tiden der er brugt, og den belastning det har 
været i at skulle spekulere på hele denne sag. Tilliden til jer som universitet er helt forsvundet.
Det er I alene ansvarlige for. 

Der er dokumentation for meget alvorlig grad af uredelighed og juridiske (og faglige) 
ukorrektheder jf. især ankenævnsafgørelsen, hvorfor jeg forventer at politiet opretter sagen. 
Uanset hvad, har jeg retten på min side, som sagt dokumenteret, og vil gøre alt for at der 
bliver rettet op på retssikkerheden heri. Overvejende af hensyn til andre studerende (der 
måtte gøre brug af deres rettigheder, funderet i Eksamensbekendtgørelsen) påpeget flere 
gange i mine henvendelser til jer. 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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-------- Original besked --------

Emne:Ring venligst
Dato:2017-06-28 15:00

Afsender:Louise Hauptmann <ilh@au.dk>
Modtager

:
"Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk> 
(iben.schartau.schow@post.au.dk)" <iben.schartau.schow@post.au.dk>

Hej Iben,

Jeg har påbegyndt sagsbehandlingen af din retlige klage over eksamensklage i faget Kreativ 
skrivning.

I den anledning vil jeg bede dig om at ringe mig op. Du kan træffe mig på nedenstående 
numre.

Med venlig hilsen

Louise

Med venlig hilsen

 

 

Louise Hauptmann
Teamkoordinator

 

Direkte tlf: 87152813

Mobil tlf: 21629365

E-mail: ilh@au.dk

 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

AU Uddannelse

Uddannelsesjura

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0000

http://www.au.dk/om/organisation/administration
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Emne Fwd: Afgørelse af 30 juni 2017

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager ilh@au.dk

Dato 2017-07-01 09:27

-------- Original besked --------

Emne:Afgørelse af 30 juni 2017
Dato:2017-07-01 09:25

Afsender:Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk>
Modtager

:
ilh@au.dk

Til 

Uddannelsesjura v. Louise Hauptmann og rektoratet

Aarhus Universitet

Jeg noterer mig endnu engang, at I (der har behandlet denne klage- ankesag; med forskellige 
journalnr.) helt undgår at tage stilling til underviser/eksaminator Kasper Green 
Munks anbefaling i en mail, der bliver til et krav i hans udtalelser af 17 februar 2017. Det er 
sådan set krav, der ikke fremgår af eksamensbeskrivelsen for HUM-faget Kreativ Skrivning 
efterår 2016, hvilket betyder at universitetet i virkeligheden skulle have tilbudt alle studerende
der havde dette fag (efterår 2016) en ombedømmelse. Denne, hans formulering, er det 
centrale i hele sagen. Det er jeg klar over, I har gjort alt for at undgå at tage stilling til, og 
tillige forsøgt at komme kreativt omkring.

Jeg noterer mig endvidere, at denne afgørelse af 30 juni, også jf. mailen af 28 juni, funderes i 
den retlige klage af 21 marts 2017; 

Den 27 marts 2017 meddeler du mig, at I har modtaget denne nævnte retlige klage (af 21 
marts 2017) d.22 marts 2017 - hvilket du forsøger at ignorere i senere mail. Hvor meget tid 
kunne I have sparet os alle, hvis I straks havde behandlet denne retlige klage? I kunne uden 
videre have stoppet 'ankesagen', ud fra det I fandt af juridiske fejl i sagen (breve af 27 januar,
17 februar, 25 februar og 21 marts 2017). At I først vil vente på ankenævnsafgørelsen er jo 
unødvendig i forhold til det I finder af juridisk/retlige problematikker. Det er begrædeligt for 
alle parter, at I har handlet sådan. 'Dyrt' for alle parter i denne sag. I kan tro og regne med, at
jeg fastholder (dokumenteret) for Aarhus Universitets særdeles bekymrende og uprofessionelle
håndtering af denne sag. Det er helt ubeskriveligt uforståeligt, men også uendelig trist. 

Jeg noterer mig, at I først den 18 maj 2017 - to dage efter jeg meddeler jer sagen om 
dokumentfalsk - fremsender kvitteringer for hhv. retlig klage og retlig klage over 
ankenævnsafgørelsen (i jeres afgørelse af 30 juni skriver I 16 maj). Husk på, at I den 22 
marts som ovenstående nævnt, er i besiddelse af den retlige klage, og den 7 og 8 maj er I 
besiddelse af den retlige klage over ankenævnsafgørelsen. Den 28 juni skriver jeg til jer, efter 
jeres ønske om at ringe til jer (ved Louise Hauptmann) at sagen er hos politiet, uden at 
præcisere dette nærmere, og den 30 juni (2017) har I afgørelsen klar der er funderet i den 
retlige klage af 21 marts. Det virker igen mærkværdigt og synes næppe af være tilfældigt. 

Måden hele denne sag er behandlet på, og jeres forsøg på at stoppe sagen med de 
mærkværdige afgørelser af 8 marts og 23 april 2017 hvis indhold både er stærkt kritisabelt og 
juridisk og fagligt særdeles bekymrende, gør - som jeg bl.a. tilkendegiver i notatet fra marts 
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(2017) fremsendt til flere af jer - at fremtidige eksaminer og bedømmelserne heri, er blevet 
mig fuldstændig ligegyldigt. En underviser/eksaminator under Aarhus Universitet har vide 
rammer for hvordan denne tilgår studerende og deres præstationer, der tangerer en alt for 
subjektiv og dermed ikke fagligt objektiv tilgang herunder bedømmelse. Og I som universitet 
vil gå uacceptabelt langt for at beskytte jeres medarbejder, på trods af dennes helt åbentlyse
fejltagelse. Jeg er derfor ligeglad med en ny bedømmelse. Efter at være trukket igennem 
dette morads af mærkværdigheder, foretaget af mennesker med lange videregående 
uddannelser i betroede offentlige stillinger (Aarhus Universitet, tænk en gang!) forestiller jeg 
mig, at min eksamensbesvarelse aldrig vil få en ordentlig og redelig bedømmelse, snarere 
tværtimod. Min eksamensbesvarelse herunder virkelig gode tekster forfattet på kurset Kreativ 
Skrivning, skal ikke udsættes for mere af alt dette (hvem der så har haft adgang til denne 
eksamensbesvarelse...!). 

I kunne som nævnt, have sparet os alle for de sidste måneders besværligheder jf. denne sag, 
ved at have handlet professionelt og redeligt fra starten. Det er desuden gået alvorligt ud over 
mine studier i dette semester, både hvad angår tiden der er brugt, og den belastning det har 
været i at skulle spekulere på hele denne sag. Tilliden til jer som universitet er helt forsvundet.
Det er I alene ansvarlige for. 

Der er dokumentation for meget alvorlig grad af uredelighed og juridiske (og faglige) 
ukorrektheder jf. især ankenævnsafgørelsen, hvorfor jeg forventer at politiet opretter sagen. 
Uanset hvad, har jeg retten på min side, som sagt dokumenteret, og vil gøre alt for at der 
bliver rettet op på retssikkerheden heri. Overvejende af hensyn til andre studerende (der 
måtte gøre brug af deres rettigheder, funderet i Eksamensbekendtgørelsen) påpeget flere 
gange i mine henvendelser til jer. 

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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-------- Original besked --------

Emne:Ring venligst
Dato:2017-06-28 15:00

Afsender:Louise Hauptmann <ilh@au.dk>
Modtager

:
"Iben Schartau Schow <iben.schartau.schow@post.au.dk> 
(iben.schartau.schow@post.au.dk)" <iben.schartau.schow@post.au.dk>

Hej Iben,

Jeg har påbegyndt sagsbehandlingen af din retlige klage over eksamensklage i faget Kreativ 
skrivning.

I den anledning vil jeg bede dig om at ringe mig op. Du kan træffe mig på nedenstående 
numre.

Med venlig hilsen

Louise

 

 
Med venlig hilsen

 

 

Louise Hauptmann
Teamkoordinator

 

Direkte tlf: 87152813

Mobil tlf: 21629365

E-mail: ilh@au.dk

 

 

Uddannelsesstrategisk Sekretariat

AU Uddannelse

Uddannelsesjura

Aarhus Universitet

Fredrik Nielsens Vej 5, Bygning 1445, lokale 221

8000 Aarhus C

Tlf: 8715 0000

http://www.au.dk/om/organisation/administration
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Emne Meddelelse vedr. afgørelse af 30 juni 2017

Afsender Iben Schartau Schow

Modtager vkn@au.dk , jla@au.dk , rector@au.dk

Dato 2017-07-05 07:46

Prioritet Høj

 Meddelelse vedr. afgørelse af 30 juni 2017.docx     (~20 kB)

Til henholdsvis meddelelse og orientering vedr. afgørelse af 30 juni 2017:

Arts v. dekan Johnny Laursen

Rektor Brian Bech Nielsen (rektoratet)

Med venlig hilsen

Iben Schartau Schow
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