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Møde mandag den 3. april 2017 kl. 14.00 – 16.00

REFERAT

4. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN)
Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg (formand), Lisbeth Haastrup, Christina
Matthiesen, Signe Elmstrøm, Søren Vilhelmsen og Sarah Engel Libonati.
Tilforordnede: Henrik Christensen og Mathias Nørby Nielsen.
Afbud: Lena Lindenskov, Uffe Thomas Jankvist, Tomas Højgaard og Sven-Erik
Holgersen.

Administrativt team,
Didaktik

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Dato 18. april 2017
Ref: henrik@au.dk
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2) Meddelelser
2a) Status for nye 2017 studieordninger
Studieordningerne er godkendt. Dog er der endnu nogle udeståender for
så vidt angår Matematik. Det forventes, at Tomas vil afklare dette med
Studienævnets formand på et snarligt møde.
Musik får ikke ny studieordning i 2017.
Dansk og Materiel Kultur er godkendt i Studienævnet og forventes snarligt at blive godkendt af dekanen. Ny ordning skal starte op til efteråret
2017.
Studienævnet har besluttet at specialer har samme omfang på tværs af
uddannelserne. For didaktik er det OK, bortset fra gruppespecialerne,
hvor vi hidtil har haft en model med +50% pr. ekstra studerende. Vi kan
overveje at sende en ansøgning om dispensation til Studienævnet.

2b) Undervisningsplanlægning og studiestart, efterår 2017
Undervisningen planlægges ud fra forventning om at de nye studieordninger godkendes. Undervisningsplaner indkaldes inden påske med frist
mandag 8. maj.
For valgfagene tages forbehold for om de oprettes. Anna, usikkerhed i
Aarhus, da mange studerende har søgt Summer School.
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Introdage afholdes 28-29 august i Aarhus og 31 august + 1 september i
Emdrup. Anna ser gerne at studenterrepræsentanterne er villige til at deltage som tutorer.
Lisbeth: Eksamen i Almen Didaktik har tidligere været før jul og vil fortsat gerne have den i uge 50. På 3. semester er det svært at placere eksamen før jul, eventuelt aflevering i uge 50 (11. eller 12. december) og
mundtlig eksamen i uge 51.
2c) Optag 2017
Optaget er foreløbigt afsluttet pr. 1. april. Det er dog sandsynligt, at Dansk
og Matematik vil blive forlænget i lighed med tidligere år.
3) Nyt fra studievejledningen
Studievejledningen har primært vejledt om optag frem til ansøgningsfristen. Der er gennemført valgfagscafe med præsentation af ansøgningsproceduren.
Det diskuteres internt om man i år skal gennemføre årgangsmøder med
alle studerende på årgangen og studievejledningen. Uddannelsesnævnet
ser gerne, at de bliver afholdt.
4) Undervisningsevaluering, efterår 2016
Anna gennemgik proceduren. Vi har fortsat en lav svarprocent og derfor
er det vigtigt, at prioritere det. Signe: Nogen studerende ønsker af princip
ikke at svare hvis de ikke kan skrive kvalitative svar og nogen tvivler på
om det har en betydning og om der følges op på resultaterne. Konkrete
kommentarer:
• Almen Didaktik: Fokus på forberedelsestid.
• Analyse og Fortolkning: Kun få besvarelser. Literacy, Oracy og
Semiocy. Set.
• Projektmodul (dansk). Svært evaluere, da der kun er fire undervisningsgange. Tidlig eksamen, november måned, er ikke tilpasset
til evalueringsformen.
• Æstetik og Læring: Kun få besvarelser.
• Matematik. Meget positiv evaluering også vedrørende feed-back.
• Materiel Kultur, Krop og Handling: Underviser har været tydelig,
at den individuelle vejledning er afskaffet. Forklarer formentlig
den mindre tilfredshed med vejledningen på dette modul. Christina: Blackboard giver studerende færre rettigheder end mulighed
med eksempelvis Absalon, som det kendes fra Københavns Uni-
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•
•
•

versitet. Søren: meget forskelligt hvordan underviserne sætter
Blackboard op til semesteret.
Materiel Kulturdidaktik i Praksis: Samme IT holdning som på 1.
semester.
Projektmodul (materiel kultur): Samme.
Virksomhedsprojekt: Skiller sig ud, da modulet har individuel vejledning.

Anna: Fremover vil resultaterne gå direkte ind i de årlige analyserapporter.
5) Undervisningsevaluering, forår 2017
Studienævnet tilvalgte følgende supplerende spørgsmål, ud over de tre fælles
fællesspørgsmål (AU-01, AU-02 og AU-03):
•

AR-04, AR-09, AR-14, AR-15, AR-18 og AR-19,

6) Eventuelt
Lisbeth: Ønske fra studerende om at lave udstillinger. Vi undersøger om
biblioteket er en mulighed.

På næste møde 16. maj 2017 behandles:
•
•

Optag. Status på ansøgertal.
Undervisningsplaner.

For referatet
Henrik Christensen

