
 
 

 
 

 Uddannelsessøjlen 
Aarhus Universitet 
Tuborgvej 164 
2400 København NV 

Tlf .: 87151831 
E-mail:  albert@dpu.dk 
www.dpu.dk 

 

Administrativt team, 
Didaktik 
 
 
 
 
 
 
Dato 17. september 2014 
Sagsnr.:  
Ref: JHPE 

 
 
Side 1/4 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Godkendt referat af 8. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktik-
uddannelserne (UFU) 

17. september 2014 kl. 12.30-14.30 

Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard, Lisbeth Haastrup, 
Sven-Erik Holgersen, Julie Vangsøe Færch, Louise Bisgaard Vase og Benita 
Schmidt. 

Afbud: Jane Westfahl Heichelmann 

Tilforordnede: Jannie Hjort Pedersen (afløser for Henrik Christensen) 

 

DAGSORDEN: 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

2) Meddelelser 

2a) Orientering om undervisningsplanlægning i foråret 2015 
 

3) Fortsat diskussion om PFU (Pædagogisk Forsknings- og Udvik-
lingsarbejde) 

4) Status på optag og studiestart  

5) Status på studieordnings- og eksamensrevision 

6) Eventuelt 

 

 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 6 vedr. UFU’s input til justering af institutorganiseringen blev føjet 
til dagsordenen. UFU godkendte herefter den reviderede dagsorden. 
 
2) Meddelelser 

2a) Orientering om undervisningsplanlægning i foråret 2015 

Der er kommet (og der kommer løbende) nye retningslinjer for undervis-
ningsplanlægning. Der er iværksat følgende proces i forhold til undervis-
ningsplanlægning på IUP i foråret 2015: De modulansvarlige skal senest den 
24. september informere den relevante studiesekretær om lokalebehov i for-
året 2015, herunder forventet antal studerende på modulet. Hvis de modulan-
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svarlige ikke melder tilbage rettidigt, tager studiesekretæren udgangspunkt i 
sidste års lokalebehov og antal studerende. 

 

Lisbeth foreslår, at PFU fremover skal finde sted på én ugedag – om onsda-
gen. UFU godkendte Lisbeths forslag. 

 

3) Fortsat diskussion om PFU (Pædagogisk Forsknings- og Udvik-
lingsarbejde) 

Indstillinger i forhold til undervisere på PFU i foråret 2015: 

- Materiel kultur: Lisbeth indstiller Lars Emmerik Damgaard Knudsen. 
- Matematik: Tomas indstiller Rune Hansen, som er Ph.d.-studerende. 
- Musikpædagogik: Svend-Erik indstiller 1) Frederik Pio og 2) Finn 

Holst. 
- Dansk: Anna indstiller Ulf Berthelsen og Helle Rørbech. 

 
Indstilling i forhold til modulansvarlig for PFU i foråret 2015: Lars Emmerik 
Damgaard Knudsen 
 

4) Status på optag og studiestart 
Studiestart 
Flere UFU-medlemmer gav udtryk for, at studiestarten generelt set forløb rig-
tigt godt. Benita sagde, at hun på forhånd havde forudset problemer med 
Campus Run (info-løb rundt på campus), men det gik fint. Der var blandt 
UFU-medlemmerne enighed om, at Didaktik-caféen i aulaen var et rigtigt 
godt initiativ. Julie fortalte, at de studerende på Matematik syntes, at torsda-
gens program var meget presset, og at der om torsdagen var for lidt tid til at 
snakke sammen. 
 
Optag 
Anna udtrykte ærgrelse over, at didaktik-uddannelserne ikke fik optaget flere 
i år end de gjorde. Tre af didaktik-uddannelserne (Dansk, Matematik og Mu-
sikpædagogik) voksede ikke så meget som man kunne have håbet på. Ifølge 
Anna er mulige årsager hertil som følger: Fremdriftsreformen, folkeskolere-
formen, at ansøgningsfristen for 2. runde i år blev lagt allerede i midten af ju-
ni i stedet for i august som vanligt, og at didaktik-uddannelserne kunne blive 
bedre til at gøre reklame for sig selv.  
 
Tomas spurgte, om det kunne være en mulighed at gøre didaktik-
uddannelserne til deltidsuddannelser? Anna sagde, at hun har meddelt til alle 
relevante fora, at didaktik-uddannelserne er åbne over for dette, men at hun 
dog selv er skeptisk over for idéen pga. den høje selvfinansiering. 
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Problematikker i forhold til rekruttering af nye studerende: 

- Tildeling af midler/penge 
- Hvordan kommer vi ud til de studerende? 
- Kommunikationsafdelingens kommunikationsstrategi 

 
Anna kontakter redaktionen for bladet ’Asterisk’ med henblik på at få por-
trætter af didaktik-studerende i bladet. 
 
Punkt til næste UFU-møde: Egne tiltag i forhold til rekruttering af nye stude-
rende til didaktik-uddannelserne. 
 

5) Status på studieordnings- og eksamensrevision 
2014-studieordninger er ikke offentliggjort endnu pga. en længerevarende sy-
gemelding i Studieadministrationen. UFU besluttede, at Anna retter henven-
delse til studiechef Sissel Rendrup Johansen og evt. funktionschef Leo Nor-
mann Pedersen om, at studieordningsarbejdet skal prioriteres. Svend-Erik 
spurgte, om det er muligt, at de modulansvarlige kan få tilsendt de relevante 
dele af studieordningen snarest muligt? 
 
Oplæg ved Tomas: Nogle moduler på Matematik udbydes kun hvert andet år. 
Vil dette stadig være muligt fremover i forhold til fremdriftsreformen, eller 
skal alle moduler udbydes hvert år? 
Tomas fremlagde endvidere forslag til ny struktur for didaktik-
uddannelserne. UFU drøftede forslaget, men besluttede at tage forslaget op 
igen på næste UFU-møde. 
 
6) UFU’s input til justering af institutorganiseringen 

Der var ikke tid til at drøfte punktet. UFU-medlemmer, som har kommenta-
rer til punktet, bedes sende en mail til Anna. 

 

7) Eventuelt 

Louise udtræder af UFU efter dagens UFU-møde. Flere UFU-medlemmer 
spurgte, om det er muligt at foretage et suppleringsvalg/finde en afløser for 
Louise før valget i november? Benita udtræder af UFU pr. 1. februar 2015.  

 

Det blev aftalt, at en eller flere af UFU-studenterrepræsentanterne holder op-
læg for de studerende på didaktik-uddannelserne om valget til UFU i novem-
ber. Anna kontakter i den forbindelse Søren Balsløv Fransén omkring forma-
lia for valget og giver UFU-studenterrepræsentanterne besked. Den indvalgte 
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UFU-studenterrepræsentant for Musikpædagogik kan træde i stedet for Loui-
se før tid. 

  

 

 

For referatet 

Jannie Hjort Pedersen 
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