
Godkendt referat af konstituerende UFU-møde 16. januar 2015 

 

Deltagere: Frederik Pio, Ole Henrik Hansen, Per Fibæk Laursen (fra pkt. 3), Rasmus Krarup, Lulu 
Brygger og Anne Svendsen. 

 

Tilforordnet: Henrik Christensen 

 

Dagsorden: 

1) Goddag til det nye UFU 

2) Godkendelse af dagsorden 

3) Konstituering 

4) Fastlæggelse af datoer for det kommende års ordinære UFU mødet 

5) Nyt valgfrit modul ”Uddannelsesteknologi” v/ Cathrine Hasse 

6) UFU’ets opgaver i relation til studienævnet 

a. SU systemets anerkendelse af UFU medlemskab som studenterpolitisk arbejde 
sidestillet med medlemskab af studienævn 

7) Håndtering af sagsbehandling delegeret fra studienævnet 

8) Årsrytme og samarbejdet mellem UFU og uddannelsesteam (sekretariatet) 

9) Eventuelt 
  

 

 
1. Goddag til det nye UFU 

Frederik bød velkommen til mødet og de mange nye medlemmer af UFU. Frederik trak linjerne op for det 
kommende arbejde og bemærkede, at de udsendte bilag har til formål at give et indtryk af UFU’s 
arbejdsopgaver. 

UFU drøftede kort de kommende arbejdsopgaver herunder ønske om drøftelse af vores valgfagudbud i 
forhold til uddannelsen som helhed og proces for godkendelse af undervisningsplaner og 
undervisningsbudgetter.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med nyt punkt 6a: SU systemets anerkendelse af UFU medlemskab som  
studenterpolitisk arbejde, sidestillet med medlemskab af studienævn. 

 

3. Konstituering 

UFU konstituerede sig med Frederik Pio som formand og Rasmus Lillemose som næstformand. Frederik og 
Rasmus er begge medlemmer af studienævnet. 



4. Fastlæggelse af datoer for det kommende års ordinære UFU-møder.  
Enighed om at fortsætte kadencen fra tidligere UFU med mødefrekvens hver anden måned og længere 
møder. Næste møde er fastlagt til tirsdag 17. februar 10.00 – 15.00. Til næste møde forbereder Frederik og 
Henrik forslag til møderække for resten af 2015. 

 

5. Nyt valgfrit modul ’Uddannelsesteknologi’ v/ Cathrine Hasse (bilag 6) 
Udbuddet følger portfolio design, som kendes fra uddannelsens øvrige fire valgmoduler.  

Indholdsmæssigt spurgte studenterrepræsentanterne ind til hvilken toning modulet får i forhold til hvilke 
grupper af studerende det vil være relevant for – eller om det er tænkt bredt. Altså om der er tænkt teknologi 
ind i daginstitutioner, skoler, universiteter og / eller andre institutioner. Eller justering således at de 
studerende kan finde sig selv i det?? 

Enighed om at modulet er relevant for Generel Pædagogik og vi vil gerne udbyde det fra efteråret 2015. 

Frederik fik mandat til at melde tilbage til studienævnet. 

 

6. UFU’ets opgaver i relation til studienævnet. (bilag 1-3) 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

a. SU systemets anerkendelse af UFU medlemskab som studenterpolitisk arbejde 
sidestillet med medlemskab af studienævn 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

7. Håndtering af sagsbehandling delegeret fra studienævnet (bilag 5)  

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

8. Årsrytme og samarbejdet mellem UFU og uddannelsesteam (sekretariat). (bilag 4) 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

9. Eventuelt 

Der var intet til dette punkt. 

 

 

For referatet 

Henrik Christensen 
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