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REFERAT 

 

UddannelsesFagUdvalgsmøde på masteruddannelserne den 18. september 2012 kl. 10.00-11.30 

Deltagere: 

Janne Hedegaard Hansen (uddannelsesleder) 

Gorm Hansbøl 

Inge Bryderup 

Tine Fristrup 

 

Tilforordnede: 

Stig Roesen 

Merete Justesen (referent) 

 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat af mødet den 27. juni 2012 

3. Meddelelser 

a. Studieordninger for socialpædagogik, specialpædagogik og sundhedspædagogik 

b. Administrativ bistand 

c. Information fra studienævnsmødet den 23. august 2012 

4. Nyt medlem til UFU’et og ny uddannelsesleder 

5. Fællesforelæsninger F13 

6. Instituttets strategi (læs og kom med kommentarer) 

7. Faglighed og fæller (orientering) 

8. Udarbejdelse af strategi for UFU’ets arbejde 

9. Møderække for efterårets UFU- og koordinatormøder 

10. Eventuelt 

 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt.  
 
 

Punkt 2: Godkendelse af referat af mødet den 27. juni 2012 
Med tilføjelse af nedenstående til sidst under punkt 2, blev referatet godkendt. 
 
”UFU-medlemmerne udtrykte forundring over, at man ikke gjorde brug at de medarbejdere, der sad inde 
med stor erfaring og kompetence på masterområdet. Opsplitningen af opgaverne på mange hænder har 
ikke bevirket, at opgaverne er blevet løst hurtigere eller bedre. Der er derimod opstået et tomrum, uden 
tilfredsstillende løsning af de mange masteruddannelsers administrative udfordringer”. 
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Notatet der er sendt til den administrative ledelse, vil blive taget op på næste administrative ledelsesmøde. 
 
Spørgsmålet om administrative ressourcer har også været i studienævnet. Masteruddannelserne er ikke 
alene om at synes, at der mangler administrative ressourcer. Uddannelseslederne mener generelt, at de 
har fået en masse administrative opgaver og at der er generelt mangel på administrative ressourcer.  
 
 

Punkt 3: Meddelelser 

Janne Hedegaard Hansen meddelte: 

 Studieordningerne for masteruddannelserne i socialpædagogik, specialpædagogik og 

sundhedspædagogik blev ændret sidste efterår og var klar til godkendelse i januar 2012. De blev 

ikke skrevet under og godkendt. Akkreditteringsprocessen af de tre uddannelser blev udsat. Derfor 

gik uddannelserne i gang med at lave undervisningsplaner ud fra de eksisterende studieordninger. 

Undervisningsplanerne blev godkendt. Lige inden sommerferien blev studieordningerne så 

godkendt. Det betød, at der nu er uoverensstemmelse mellem undervisningsplanerne og 

studieordningerne. Janne Hedegaard Hansen har været i løbende kontakt med Marianne Ping 

Huang om at godkendelsen af studieordningerne først skal træde i kraft i september 2013. Men har 

ikke fået svar. Sagen er derfor desværre uafklaret. De studerendes retssikkerhed er på spil. De 

studerende kan ikke se de ændrede studieordninger, da de ikke er endelig godkendt i systemerne.  

 Der er ikke sket noget nyt vedrørende den administrative bistand.  

 Der skal skabes en større synlighed i masteruddannelsernes økonomi. Uddannelseslederen skal 

have et økonomisk råderum. Studieleder Søs Bayer siger, at masterøkonomien er sund. 

 Den administrative bistand på masteruddannelserne blev drøftet på studienævnsmødet.  

 Til studiestartsdagen oplyste Sissel Rendrup Johansen, at man administrativt har besluttet, at 

masteruddannelserne skal under den administrative søjle ”Viden”. Utroligt at vicedirektøren har 

besluttet dette uden at inddrage det faglige miljø. Det kan have mange praktiske konsekvenser. Det 

behøver ikke nødvendigvis at være en dårlig ide, men processen og den manglende inddragelse af 

medarbejderne er uhensigtsmæssigt. 

 Der bliver arrangeret en dimittenddag den 16. november, fordi vi skal kunne dokumentere, at vi har 

kontakt til vores dimittender i forhold til akkreditering. Koordinatorerne skal stå for en del af 

arrangementet. Koordinatorerne får 10 timer til arbejdet. Modul 3 og 4 studerende bliver inviteret. 

Samtidigt sørger vi for, at årets dimittender bliver fejret. Deltagerne skal i forbindelse med 

arrangementet udfylde et lille skema. 

 
 
Punkt 4: Nyt medlem til UFU’et og ny uddannelsesleder 

Tine Fristrup vil gerne overtage posten som uddannelsesleder. Uddannelsesfagudvalget indstiller Tine 

Fristrup som uddannelsesleder. Det betyder, at der skal afholdes valg til Uddannelsesfagudvalget og at der 

skal vælges to nye medlemmer til udvalget.  

Studieleder Søs Bayer går videre med at få stablet valg på benene. 

 

Punkt 5: Fællesforelæsninger F13 

Janne Hedegaard Hansen har arrangeret fællesforelæsningerne i foråret 2013 på modul 2. Vi skal finde en 

ny, der kan arrangere de fælles forelæsninger fremadrettet. 
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Punkt 6: Instituttets strategi (læs og kom med kommentarer) 

Der er ikke meget information om masteruddannelserne i instituttets strategi. Satsningsområderne i 

strategien er ikke til diskussion. 

UFU’et finder beskrivelserne af masterområdet i strategien meget mangelfuld, meget uambitiøs og ikke 

dækkende for den virkelighed, der er på masterområdet. 

 

Punkt 7: Faglighed og fæller (orientering) 

Målet er at forbedre studiemiljøet og fællesskabet. Masteruddannelserne er ikke specifikt nævnt i papiret.  

 

Punkt 8: Udarbejdelse af strategi for UFU’ets arbejde 

På næste UFU-møde bør vi udarbejde en plan for, hvordan vi får implementeret vores satsningsområder.  

 

Punkt 9: Møderække for efterårets UFU- og koordinatormøder 

Tine Fristrup kommer med forslag til efterårets møde datoer til Merete Justesen. 

 

Punkt 10: Eventuelt 

Intet 

 
 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 


