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Godkendt referat af 4. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktik-
uddannelserne (UFU) 
 
23. april 2014 kl. 12.00-14.00 
 
Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg, Tomas Højgaard, Lisbeth Haastrup, 
Louise Bisgaard Vase og Julie Vangsøe Færch. 
 
Afbud: Sven-Erik Holgersen, Benita Schmidt, Line Skovborg Vindum, Susanne 
Vinholt-Nielsen og Merete Bach. 
 
Tilforordnede: Henrik Christensen. 
 

 

DAGSORDEN: 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

2) Meddelelser 

2a) Status efter infomøde 

2b) Status på undervisningsplaner og bemanding efteråret 
2014 

3) Status på valgmoduler 

4) Status på studiefremmende aktiviteter 

5) Begyndende diskussion af studiestart / introdage – datoer og 
retningslinjer vedtaget i Studienævnet 

6) Ide til udvikling af 10 ECTS-overgangsmodul for bachelorstu-
derende 

7) Eventuelt 

 
 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2) Meddelelser 

2a) Status på ansøgninger og optag 

Foreløbige tal pr. 10. april viser stigende ansøgertal til alle didaktikud-
dannelser. Det samlede antal fordeler sig som følger: 
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• Dansk 65, heraf 48 førsteprioriteter 
• Materiel Kultur 41, heraf 36 førsteprioriteter 
• Matematik 19, heraf 17 førsteprioriteter 
• Musik 16, heraf 13 førsteprioriteter 
• I alt 141, heraf 114 førsteprioriteter 
 

Optaget holdes åbent frem til 15. august i lighed med senere år, men det 
stigende ansøgertal giver anledning til overvejelse om vi skal fastsætte et 
begrænset antal pladser på uddannelsen fra 2015.[På hjemmesiden er ud-
sættelsen foreløbig fastsat til 16. juni]. 

 

2b) Status på undervisningsplaner og bemanding efteråret 
2014 

Vi er tyndt bemandede og der er p.t. to faste stillinger under ansættelse på 
Dansk i Aarhus.  

Der laves løbende aftaler om forlængelse af nuværende midlertidige stil-
linger. 

Hvis der ikke kan indgås aftaler på nuværende tidspunkt må vi skrive NN 
i undervisningsplanen – og afvente mulighed for eksterne ansættelser el-
ler andre løsninger. 

Det vil være en førsteprioritet for den kommende afdelingsleder at tage 
fat om vores strukturelle problemer og besvær med at dække undervis-
ningen. 

 

3) Status på valgmoduler 

Ansøgningsfristen ligger 1 – 10 maj, så punktet gentages på næste møde 
med en status. Anna har godkendt de øvrige uddannelsers valgmoduler 
med en enkelt undtagelse. 

Vi udbyder Børnekultur og Æstetiske Lærerprocesser samt to nye natur-
fagsdidaktiske valgmoduler, der afholdes på engelsk. 

Workshop blev afholdt for tidligt, da valgfagsudbuddet ikke var klar og 
blev derfor til en teknisk hjælp til hvordan man søger og ikke den forven-
tede præsentation af modulernes indhold. 

Med henblik på undervisningsplaner og timebudgetter for 3. semester på 
Materiel Kultur besluttede UFU, at hvis de studerende kan tage modulet 
for sig selv skal der være en selvstændig undervisningsplan med bemærk-
ning om at udbuddet kan kombineres med eksempelvis metodeprojektet. 
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4) Status på studiefremmende aktiviteter 

Svar på politiske krav om at mindske studietiden. Anna har søgt intern 
pulje i lighed med sidste år og bl.a. søgt om at studiekredsen i forbindelse 
med Almen Didaktik finansieres af denne pulje. Tilsvarende gælder mu-
ligheden for at afsætte ekstra workshop timer. Der er ikke modtaget ende-
ligt svar på ansøgningen, men der er forventning om et positivt svar. 

UFU havde debat om andre muligheder for studiefremmende aktiviteter, 
herunder arrangementer og aktiviteter på tværs af de fire didaktikuddan-
nelser.  

 

5) Begyndende diskussion af studiestart / introdage – datoer og 
retningslinjer vedtaget i Studienævnet 

På ekstraordinært studienævnsmøde inden påske blev gennemgået oplæg 
(manual) til plan for studiestart.  

Der er ønske i UFU om at lægge et fælles didaktikarrangement ved afslut-
ning af den første af to introdage med introduktion af fællesmodulet Al-
men Didaktik og et fagligt socialt program initieret af de studerende fra de 
fire didaktikuddannelser. Programansvar ligger hos uddannelseslederen 
og skal være fagligt ifølge Studienævnet. Der er enighed i UFU om at lave 
et fælles didaktik introprogram, der ligesom i 2013 kan understøttes øko-
nomisk af fællesmidler fra UFU og timer til studentermedhjælpere. 

 

6) Ide til udvikling af 10 ECTS-overgangsmodul for bachelorstu-
derende 

Rammerne for dette punkt er ikke afklaret i Studienævnet. Punktet ud-
sættes derfor indtil videre. 

 

7) Eventuelt 

Det var intet til dette punkt 

  
Punkter til næste møde: 
 
– Undervisningsplaner (studerende læser planer for egen studieretning og 

undervisere læser på tværs jævnfør plan fra Anna). 
– Genoptagelse af punkt 3 om status for valgmoduler. 
– Genoptagelse af punkt 5 om status for studiestart.  
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For referatet 
Henrik Christensen 
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