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1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af følgende punkter: 

• 3b underviserseminar. 
• 3c. Alumneforening 
• 3d. Nye medlemmer af Uddannelsesnævnet, studenterrepræsentanter 
  

2. Godkendelse af undervisningsplaner 
Uddannelsesnævnet behandlede følgende undervisningsplaner: 

• Pædagogisk Forskning og Udviklingsmetoder / PFU; fælles plan for Emdrup og Aarhus 
• Almen Pædagogik / AP; Emdrup 
• AP / Aarhus 
• Specialeseminar; Emdrup 
• Specialeseminar; Aarhus 

 

Planerne blev godkendt, i det nævnet dog ønskede at se planen for AP i Emdrup med indhold på de 
enkelte lektioner inden den blev godkendt. 

Generelle bemærkninger:  
Uddannelsesnævnet havde følgende generelle bemærkninger til undervisningsplanerne i det be-
mærkningerne til de enkelte undervisningsplaner fremgår af bilag 1: 

• Studienævnet har udarbejdet en ny skabelon til brug for alle undervisningsplaner. Den kan 
dog ikke nå at blive implementeret for alle planer i det kommende semester, så denne gang er 



der valgfrihed for modulkoordinatorerne om man vil benytte den nye eller den gamle skabe-
lon til undervisningsplanerne.  

• I skabelonen har uddannelsesnævnene mulighed for at lave tilføjelser. 
• Der skal være henvisning til Timeplaner pr. link ifølge skabelonen, dette i lighed med GP’s 

hidtidige praksis. Nævnet vil gerne have yderligere henvisninger, eksempelvis til dage og uge 
numre, og foretrækker at både timer og datoer fremgår af planerne. Ulemperne er mindre end 
ved kun at have link i planerne. Det skal fremgå tydeligt at der er tale om planlagte timer og at 
de studerende også skal tjekke Timeplaner da det ikke kan forventes at oplysninger bliver lø-
bende opdateret. Henrik laver en standardformulering, som medsendes i forbindelse med til-
bagemeldingen. 

• Debat om gruppedannelser og mulighed for at skrive individuelt contra obligatoriske grupper 
og mulighed for en rammesat gruppedannelsesproces i forbindelse med undervisningen. 

• Det skal fremgå af undervisningsplanen hvornår de studerende kan forvente at der foretages 
vejledertildeling, samt hvordan samarbejdet med vejleder må forventes at forløbe.  

• Flere af planerne mangler dato for genaflevering af ikke-godkendte obligatoriske afleverings-
opgaver. Der skal være en dato for både ordinær den ordinære eksamenstermin og for syge-
/omprøven i august. Se gerne indkaldelsen for forslag til datoer. 

 

Det er uklart hvordan der prioriteres ved vejledertildeling og hvor meget det er bindende, at under-
viserne primært skal vejlede på de uddannelser der bemandes af egen afdeling. Frederik har som 
udgangspunkt, at alle der underviser eller koordinerer på GP også er til rådighed for vejledning af 
specialer.  
 

3. Mødedato i januar 2016 
To forslag: 

Tirsdag 12. januar kl. 14.00 – 16.00 

Torsdag 14. januar kl. 13.00 – 15.00 

Henrik laver doodle til både afgående og nyvalgte medlemmer af nævnet med svarfrist på torsdag.  

 

3b. Underviserseminar 
Gennemføres som heldagsarrangement med både nye og afgående studenterrepræsentanter. Onsdag 
10. februar 2016. Mødeindkaldelse til alle VIP, der er tilknyttet uddannelsen. 

 

3c. Alumneforening 
Nævnet drøftede mulighed for at indkalde initiativtagerne (Jakob og Kirsten) til et møde med næv-
net. Der har ikke været aktivitet siden foråret 2015. Frederik følger op og undersøger om der er 
midler til rådighed for arrangementer. 

 

3d. Nye medlemmer af Uddannelsesnævnet, studenterrepræsentanter 
Der har været fredsvalg og der er sikre en bred repræsentation med nye medlemmer og suppleanter 
fra både Emdrup og Aarhus. 

Rasmus er genvalgt til Uddannelsesnævnet og Studienævnet. Cecilie er genvalgt som suppleant. 

De nyvalgte medlemmer er Andreas Jakobsen, Lena Møller og Mia Mehlsen. 

 



4. Eventuelt 
Der var intet til dette punkt 

 

Punkter til næste møde: 

• Mødeplanlægning foråret 2016 
• Planlægning af heldagsarrangement 
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Henrik Christensen 
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