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Godkendt referat 
 
Møde den 17. august 2015 kl. 12.30-15.30 i D118 
7. møde i Uddannelsesfagudvalget for didaktikuddannelserne (UFU) 
 
Til stede:  
Anna Karlskov Skyggebjerg (formand), Tomas Højgaard, Lisbeth Haastrup, 
Sven-Erik Holgersen, Julie Vangsøe Færch (næstformand), Mikkel Sørensen, 
Christina Bizzarro og Christina Matthiesen. 
 
Adm.: Susanne Bartram 
 
Afbud: 
Uffe Thomas Jankvist, Rikke Svendsen, Lene M. Johansen, Henrik Christensen 
 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes. Der byttes rundt på nogle af punkternes rækkefølge.  
  

2) Meddelelser  

Anna oplyser, at der er igangsat en evaluering af ny optagelsesprocedure. 
Formålet er at skabe et overblik over hvilken effekt den nye procedure har 
haft blandt andet på optagelsesbaggrund. Instituttet har ansat en medarbej-
der til at foretage denne evaluering, og vil kontakte de relevante medarbejdere 
fra fagmiljøet.   
 
3) Valgfaget ÆL, censorkorps og eksamen 
 
Det diskuteres hvorvidt faget skal skifte fra ekstern til intern censur. Faget er 
for nyligt blevet placeret på dansk-didaktik, hvorfor den eksterne censur ude-
lukkende hentes fra dansk censorkorpset.  
 
Der opstilles tre muligheder:  

- Intern censur med gradueret bedømmelse 
- Intern censur med bestået/ikke-bestået 
- Ekstern censur fra dansk censorkorpset 

 
UFU beder administrationen tjekke hvorvidt en prøve med intern censur kan 
bedømmes gradueret. Dertil kommer, at det skal undersøges, hvorvidt det 
fortsat er muligt at lade ÆL og det obligatoriske Projektmodul udprøves 
sammen, hvis ÆL skifter til intern censur.  
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4)Undervisningsevaluering for foråret 2015 (Bilag 2) 
 

Generelle kommentarer: 
Det bemærkes, at evalueringen af Pædagogisk forskning og udviklingsarbej-
de ikke er med i tilsendte materiale.  Faget samlæses på tværs af uddannel-
serne.  
Det bemærkes, at svarprocenten er forbedret en smule.  
Det bemærkes, at den kvalitative evaluering savnes.  
 
Materiel kultur:  
Det konstateres, at den nye studieordning (2014) har afhjulpet tidligere pro-
blematikker. Generel god evaluering. 
 
Musik:  
Generel god evaluering. 
 
Matematik: 
Generel god evaluering. 
 
Dansk: 
Modul 4/Sprog og kommunikation: 
Der konstateret forskel på tilfredsheden mellem campusserne. Det formodes 
at jo højere antal af undervisere tilknyttet modulet, des mindre tilfredshed. 
Dette vil der blive taget højde for fremadrettet.  
 
Uddannelseskoordinator laver et opsamlende notat til studieleder og studie-
nævn.  
 

5) Status på studiestart, herunder afrapportering af møde ud-
dannelseskoordinatormøde fredag (Bilag 1) 

 
Anna har fremsendt et rammeprogram for didaktikuddannelserne.  
 
D169 er blevet tildelt til fredag eftermiddag. Tanken er at enten atriumgården 
eller glasgangen bruges til den efterfølgende til café. Anna informerer de an-
dre uddannelseskoordinatorer.  
 
Budgettet er 2000 kr.  
 

6) UFUs kommende arbejde iht. studienævnets årshjul (Bilag 
3) 

 
Årshjulet gennemgås til orientering og ønskes inddraget i forbindelse med 
planlægningen af efterårets møder. Der er ønske om at der laves en fortlø-
bende dagsorden, hvor punkter løbende kan skrives ind (Henrik).  
 
Iht. til årshjulet diskuteres det om fagmiljøet ønsker at udbyde valgfag under 
Summer University.  
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7) Planer for uddannelseseftersyn  
Orienteringspunkt: møderne ligger i november og alle didaktikuddannelser 
på nær dansk er indkaldt. Det er Prodekanen for Uddannelse der planlægger 
og indkalder til møderne.  

 
8) Plan for efterårets møder, herunder næste møde hvor fæl-

lesfagsundervisere skal inviteres 
 

Følgende møderække besluttes:  
  
September: 21. september (9-12) – besøg af koordinatorer og undervisere på 
AD og PFU 
Oktober: 28. oktober (12-15) 
November: 18. november (10-15) - undervisningsplaner 
December: 14. december (10-12) 
Januar: 15. januar (13-15) 
 
Vedr. september-mødet: modulkoordinatorer og undervisere inviteres til at 
gøre status på fagene. Anna laver udkast til rammesætning for mødet og un-
dervisningsplanerne fra forårssemestre medsendes som bilag. 
 

9) Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt.  

 
 
 

Ref.  
Susanne Bartram og Anna Skyggebjerg 
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