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Godkendt referat af 10. møde i Uddannelsesfagudvalget for didak-
tikuddannelserne (UFU) den 16. januar 2015 
 
Til stede: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard, Lisbeth Haastrup, 
Sven-Erik Holgersen, Christina Matthiesen, Julie Vangsøe Færch, Benita 
Schmidt, Mikkel Sørensen og Rikke Svendsen. 
 
Afbud: Janne Westfahl Heichelmann og Uffe Thomas Jankvist 
 
Tilforordnede: Morten Westergaard Christensen og Henrik Christensen. 

 

DAGSORDEN: 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Meddelelser  

3) Fortsat udvikling af PFU som didaktikfag 

4) Arbejdet i det ny UFU, møder og dagsordenspunkter i 2015  

5) Eventuelt 

 

 
Anna bød velkommen til de nye UFU medlemmer Mikkel Sørensen, Christina 
Bizzarro, Rikke Svendsen og Christina Matthiesen. De tiltræder 1. februar 
2015. 
 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2) Meddelelser 

2a) Informationsmødet 24. februar 

Anna berettede fra mødet, der forløb fint. 

2b) Årgangsmøde 

Morten samler skriftlig evaluering af årgangsmøderne til kommende UFU 
møde hvor der er undervisningsevaluering, forventet i marts måned. 
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3) Fortsat udvikling af PFU som didaktikfag 

Modulet er nu udviklet og der foreligger en godkendt undervisningsplan for 
forårssemesteret 2015.  

Der har været reaktion fra studerende fra Aarhus fordi holdundervisningen 
ikke ligger samme dag som forelæsningerne der udbydes af Generel Pædago-
gik. De studerende får derfor tre fremmødedage på universitetet, hvilket kan 
være til gene, men som må forventes på en fuldtidsuddannelse og kan med-
virke til at styrke studiemiljøet. 

Det er ikke en mulighed at streame undervisningen fra Emdrup, da der skal 
være et tilsvarende undervisningsudbud uanset på hvilken lokation man føl-
ger undervisningen.  

Anna kontakter Ulf Dalvad Berthelsen for at høre om det er muligt at flytte 
holdundervisningen til en dag hvor der er anden undervisning, men det skal 
holdes op imod planlægningen af PFU i øvrigt, hvor Generel Pædagogik af-
holdes over to dage. 

 

4) Arbejdet i det ny UFU, møder og dagsordenspunkter i 2015 

Lisbeth: Fremdriftsreform og re-eksamen, der vokser i antal studerende. Un-
dervisningsevaluering og arbejdstidsaftalen, der kan få konsekvenser for un-
dervisningen. Specialeworkshops.  

Anna: Studieordningsændringer som følge af fremdriftsreformen. PFU og AD 
kan give problemer i forhold til kravet om at alle studerende skal have mulig-
hed for at gå til re-eksamen. Drøftelse af studieordningerne på hjemmesiden, 
hvor der har været uoverensstemmelser for bl.a. fællesmoduler. 

UFU besluttede følgende møderække i foråret 2015: 

1. Fredag 20. februar 13.00 – 15.30. 
2. Mandag 16. marts 9 – 12. 
3. Fredag 17. april 9 – 12. 
4. Onsdag 20. maj 9 – 15. 
5. Fredag 12. juni 9 – 12. 

 

I forhold til kompendier skal vi indtænke muligheden for at igangsætte pro-
duktion af kompendier så de studerende kan få dem inden sommerferien.  

 

5) Eventuelt 

UFU tog pænt afsked med Benita og Anna takkede Benita for hendes indsats. 
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For referatet 

Henrik Christensen 
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