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Godkendt referat af 1. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktik-
uddannelserne (UFU) 
 
15. januar 2014 kl. 10.00-12.00 
 
Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard, Lisbeth Haastrup, 
Irene Ucini Jørgensen, Line Skovborg Vindum, Susanne Vinholt-Nielsen, Julie 
Vangsøe Færch, Benita Schmidt og Louise Bisgaard Vase. 
Afbud: Sven-Erik Holgersen 
Tilforordnede:Morten Westergaard Christensen, Susanne Bartram (pkt. 1 – 
4) og Henrik Christensen. 
 
 

 

1) Godkendelse af dagsorden 
 
2) Meddelelser 

2a) Nyvalg til Studienævn og UFU 
 
2b) Information om infomødedatoer 
Mundtligt ved Anna 
 

3) Oprettelse af fagsider for musikdidaktik 
Vedlagt bilag 1. Forslag fra Sven-Erik. 
 

4) A. Revision af studieordninger 
I lyset af fremdriftsreformen og andre tilpasninger. Der er dead-line for 
ændringer 24. januar. Som bilag 2 vedhæftes ministeriets følgebrev ved-
rørende ændringer af diverse bekendtgørelser, der i sin helhed kan findes 
på www.retsinformation.dk 

 
B. Ny studieordning for Materiel Kultur 
 

5) Evaluering af studiekreds 
Skriftlig evaluering ved Lisbeth er vedhæftet som bilag 3 
 

6) UFU fremtidige arbejde 
Fremadrettet debat om UFU’s arbejde og hvordan vi bedst og hurtigt in-
tegrerer de nye medlemmer i arbejdet. Mundtlig ved Anna. 

 
7) Kommende møder 

Husk din kalender 
 
8) Eventuelt 

http://www.retsinformation.dk/
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Anna startede mødet med at sige velkommen til de nye medlemmer af UFU 
(valgt med virkning fra 1. februar) og gennemgik udvalgets kompetencer og 
ansvarsområder i forhold til Studienævnet. 
 
1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt 4a) Ny studieordning for 
Materiel Kultur grundet ønske om ny struktur. Det oprindelige punkt 4) æn-
dres til 4b). 
 
2) Meddelelser 

2a) Nyvalg til Studienævn og UFU 
Næste studienævnsmøde finder sted 30. januar. Det er ikke lykkedes at 
opstille en studenterkandidat fra didaktik indenfor tidsfristen og derfor 
vælges en observatør blandt UFU’s studentermedlemmer. Studenterre-
præsentanterne konstituerede Louise som næstformand i UFU og som 
observatør til Studienævnet. 
 
2b) Information om infomødedatoer 
Infomøderne afholdes den 4. marts i Emdrup (alle fire didaktikuddannel-
ser) og 5. marts i Aarhus (kun Dansk). Der er tradition for at nogle af stu-
denterrepræsentanterne i UFU deltager.  
 

3) Oprettelse af fagsider for musikdidaktik 
Forslag fra Sven-Erik jævnfør bilag 1. Andre uddannelser har tilsvarende 
fagsider og UFU finder at det er et tilsvarende behov for Didaktikuddan-
nelserne. UFU besluttede at give Sven-Erik mandat til at gå til biblioteket 
og bede om oprettelsen. På længere sigt håber UFU at kunne afskaffe de 
nuværende kompendier i papirformat. 
 
Anna orienterede om, at elektronisk aflevering af eksamensopgaver er be-
sluttet, men det er endnu ikke meddelt hvem der er leverandør af IT løs-
ningen. 
 

4) A. Ny studieordning for Materiel Kultur 
Lisbeth gennemgik erfaringer og resultater fra arbejdsgruppen, her-
under ønske om at flytte og ændre nogle af de eksisterende moduler. 
Områdedidaktik ønskes flyttet fra 2 til 3 semester (15 til 10 ECTS) og 
titlen ændres til ”Materiel kultur og Didaktik”, Denne ændring gør det 
også egnet som valgmodul for studerende på andre uddannelser, ikke 
mindst andre didaktikuddannelser. Irene: Måske kan man indskrive 
ordet ”i praksis” i titlen således at det ændrede indhold også kommer 
til udtryk i modulets titel. Debat om brug af frivillige workshops i mo-
dulet og ønske om at understrege vigtigheden af at de studerende del-
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tager i både workshop og afleveringsopgaver, samt brug af obligatori-
ske afleveringsopgaver. 
Nuværende ”Materiel kultur, krop og handling” og ”Materiel kultur, 
samfund og læring” tænkes sammen, da det hidtil har været svært at 
fastsætte skillelinjen mellem modulerne.  
Lisbeth ønsker fælles eksamenskrav med hensyn til omfang af eksa-
mensopgaver og længde af mundtligt forsvar på tværs af didaktikud-
dannelserne. UFU er enig i synspunktet. 
 

B. Revision af studieordninger 
I lyset af fremdriftsreformen og andre tilpasninger. Der er dead-line 
for ændringer 24. januar med virkning fra efterårssemesteret 2014.  

 
5) Evaluering af studiekreds 

Skriftlig evaluering ved Lisbeth er udsendt som bilag 3. Studiekredsen 
blev oprettet i forbindelse med modulet Almen Didaktik og efter bevilling 
af studieleder Eva Viala. Den henvender sig primært til studerende, der 
ikke har lærerbaggrund. Lisbeth mener den har været en stor succes og 
ønsker den udbudt fremover med den ændring, at den skal være mere in-
tensiv i starten og fokusere mere på fælles ting frem for på casen. Julie er 
enig i evalueringen, men ønsker mere fokus på didaktik. Evalueringen på 
holdet er foretaget internt og der er en skriftlig evaluering i gang. Line øn-
skede at inddrage studerende i både evaluering og planlægning, gerne 
som instruktorer. 
 

6) UFU fremtidige arbejde 
Ønske om dagsordenspunkter kan sendes til Anna eller Louise. UFU har 
en fast årsrytme, bl.a. med godkendelse af undervisningsplaner i maj og 
november. Tomas slog til lyd for at studenterrepræsentanterne, i lighed 
med andre UFU, laver et formøde og planlægger indlæg på mødet, samt 
afholder møder med andre studerende om aktuelle emner. Morten rekla-
merede for ordningen med studieambassadører, som der er lagt op til for 
de nye studerende, men endnu ikke implementeret i Emdrup og Louise 
fandt at UFU repræsentanterne kunne være ambassadører. 
 

7) Kommende møder 
Vi har som udgangspunkt fast mødedag onsdag med mindre andre møder 
er i vejen. Følgende møder blev besluttet: 
Mandag 17. februar 13.00 – 15.30. 
Mandag 17. marts 13.00 – 15.30. 
Onsdag 23. april 13.00 – 15.30. 
Onsdag 21. maj 10.00 – 15.00 (undervisningsplaner). 
Fredag 20. juni 10.00 – 12.00 (studiestart). 
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8) Eventuelt 
Anna sagde tak til Irene for en stor indsats i UFU’s arbejde. 
 
På næste møde sættes følgende punkter på dagsordenen:  
 

1. Valgfagsudbud, herunder ”Materiel Kultur og Didaktik” jævnfør dags-
ordenens punkt 4A og forslag fra sidste møde fra Anette Hilton. 

2. Oplæg fra UddannelsesJuridisk Service (UJS) om anvendelse af un-
dervisningsdeltagelse (aktuelt i form af obligatoriske afleveringsopga-
ver) som forudsætning for deltagelse i prøver udsendes umiddelbart 
efter mødet og sættes på dagsordenen på næste møde. 

3. Forberedelse af optagsmøde 19. februar. 
 
 
For referatet 
Henrik Christensen 
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