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Møde mandag den 15. august 2016 kl. 12.00 - 15.00 i B101a 

5. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) 

 

Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg (formand), Sven-Erik Holgersen, To-
mas Højgaard, Christina Matthiesen (fra punkt 5), Lena Lindenskov (fra afslut-
ning på punkt 5) og Jesper Ørberg. 

Tilforordnede: Lene M. Johansen (punkt 4) og Henrik Christensen. 

Afbud: Lisbeth Haastrup, Jonas Dreyøe (næstformand), Mette Engberg-
Sønderskov, Uffe Thomas Jankvist, Lena Maria Mortensen, og Susanne Bar-
tram. 

 

 

 

REFERAT  

GODKENDT 

1)   Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2) Meddelelser  

2a) Status på studiestart 

Der er styr på fælles dele og studiespecifikke dele. Det er lykkedes at få 
samme lokale som sidste år, D169. Uvist om Materiel Kultur har planlagt 
cafe arrangement i lighed med i 2015. Udveksling af detaljeret planlæg-
ning mellem uddannelserne. 

 

2b) Status på efterårssemesteret 

Vi har gennemført de krav, som instituttet har stillet til besparelser, her-
under afskaffelse af individuel vejledning. 

Almen Didaktik er skåret timemæssigt og tilpasset at optaget er mindre i 
år sammenlignet med 2015. Udsvinget i optaget er ikke nødvendigvis sig-
nifikant og stadig højt sammenlignet med optaget for blot få år siden. Vi 
arbejder videre med at markedsføre uddannelserne, bl.a. med roadshow 
til professionshøjskolerne fra 2017. Musikkonservatorierne har særlig ud-
fordring, da de fleste studerende herfra ofte dimitterer med en kandidat-
uddannelse og ikke en bachelor, som fra professionshøjskolerne. 

Matematik har fået godkendt, at studerende fra 2017 kan optages som så-
kaldt hel-på-del studerende. Typisk til en pris på kr. 400 – 500 pr. ECTS, 
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hvilket er lavt i sammenligning med masteruddannelserne. Den kan skif-
tes én gang i løbet af uddannelse. Tomas forventer 1 – 3 studerende pr. år 
og der skal ikke lave parallelle ordninger for så vidt angår eksamen eller 
andre studiemæssige forhold. 

 

3) Nyt fra studievejledningen 

Studievejledningen deltager ikke i dag. Henrik spørger om ny deltager. 

 

4) Eksamensplanlægning 

Mange modulkoordinatorer har ikke meldt tilbage om ønskede eksamensda-
toer, og Lene har i de tilfælde valgt samme fremgang som tidligere, at de læg-
ges på den fælles afleveringsdag. For mundtlig eksamen er det 5. januar 2017 
og for skriftlig eksamen forventeligt én uge senere. 

Det er en udfordring, at specialet fremover skal afleveres 1. juni og falder sam-
tidig med eksamen i 2. semesters modulerne. Det bliver presset for både ek-
saminatorer og studieadministration. Bedømmelsesfristen for specialerne er 
fire uger, så det er oplagt at aflevere 2. semesters opgaverne før af hensyn til 
eksaminatorernes forberedelse. 

Besluttet, at Æstetik & Læring og Musikdidaktik afleverer 3. januar 2017. Af-
talt at Lene og Anna koordinerer vedrørende de moduler, som ikke har meldt 
tilbage.  

Aftalt struktur: Start oplæg fælles ca. 9.00 – 9.30. Herefter i de faglige miljø-
er, også efter frokost. Fokus er på fagmodulerne og ikke fællesmodulerne. 
Skrivning af studieordninger gøres opfølgende i samarbejde med Susanne 
Bartram fra Administrationscenter ARTS.  

 

5) Studieordningsændringer 

Dagsarrangementet den 19. august er indkaldt af Lena Lindenskov i sin egen-
skab af afdelingsleder og som sådan tilrettelægges den i Lenas regi. Det er 
tænkt som en arbejdsdag med praktiske beslutninger og uden mange oplæg. 

Vi kan se, at mange undervisere ikke deltager, hvilket kan gøre det svært at 
træffe de kvalificerede beslutninger, som er nødvendige. 

Debat om de udfordringer, som uddannelser møder i forbindelse med de nye 
krav om mindre censur, besparelser m.v. Herunder mulighed for at bruge 
med-eksaminator (nogen gange omtalt som intern censor) i særlige tilfælde, 
tvivlstilfælde og når studerende dumper o.lign.  

Fortolkningen af begrebet intern censur skal ikke indgå i fremtidige studie-
ordninger, ligesom det ifølge fakultetet ikke indgår i de nuværende studieord-
ninger.  

 

6) Eventuelt 



 
 

    

Side 3/3 

 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 

Christina: Opfølgning på sidste mødes beslutning om Didaktikdagen – talt 
med Lena Maria – skift som to årig cyklus, enten intern eller ekstern oplægs-
holder. Udkast til program er skrevet og medtages på næste møde. 

Christina: Dropbox bruges som arkiv / kompendium og de gamle tekster kan 
tilgås af nye modulkoordinatorer. Fordel: alle, også eksterne censorer og eks-
terne lektorer, kan gives hurtig adgang. Ulempe: Dropbox konto fyldes hurtig, 
ikke fælles adgang for instituttets ansatte og instituttets fælles drev bruges ik-
ke.  

Følgende punkter blev udskudt / aftalt til næste møde: 

• Evaluering på studiestarten. 
• Program for Didaktikdagen, februar 2017 (Christina og Lena Maria). 
 

Næste møde finder sted: 

Henrik laver doodle i uge 37 og 41 (3 timer), langt møde i november med god-
kendelse af undervisningsplaner. 

 

 

For referatet 

Henrik Christensen 
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