
Referat af UFU-mødet 03.02.2015 kl.12.30-13.30 i B101a 

 

1) Præsentation af det nyvalgte UFU 
 
Til stede: 
Studerende: 
Heidi Peters Busk, fast medlem, Emdrup 
Nina J. Dahl, fast medlem, Emdrup, Studienævnsrepræsentant  
Rianne Helena Slingerland, fast medlem, Aarhus 
Malene Ramfeldt, suppleant, Emdrup 

             Line Selch Sørensen, suppleant, Aarhus  
Asbjørn afgående medlem, Aarhus 
 
VIP: 
Ida Winther 
Gritt B. Nielsen 
Lars Holm 
Laura Gilliam, suppleant 
Karen Valentin, Observatør, Afdelingsleder 

 
 

2) Godkendelse af referat (Bilag 1) 
Referatet godkendes 

 
 

3) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordnen godkendes, dog flyttes rækkefølgen på punkt 5 og 6 

 
4) Meddelelser  

Ingen meddelelser 
 

5) Konstituering af UFU 
Ida Winther vælges enstemmigt til UFU-leder samt formand for UFU 
Ida Winther er også uddannelseskoordinator på pædagogisk Antropologi og AEG’en.  
Næstformand vælges blandt de studerende, Nina J. Dahl vælges  
Karen Valentin bydes velkommen som afdelingsleder – afdelingen har ikke fået et 
navn endnu 
 

6) Kommissorium og standardforretningsorden for UFU (Bilag 2 + 3) 
 
UFU finder det hensigtsmæssigt at rollen som formand, koordinator og leder er 
samlet hos en person. 
 
UFU’ets funktion og UFU-medlemmers roller drøftes og stadfæstes. 
Der vælges en næstformand blandt de studerende. Dennes funktion er at sikre, at 
de studerendes interesser tilgodeses. Således skal næstformanden i samarbejde 



med formanden/UFU-lederen sikre rammen for UFU’et arbejde. Næstformanden 
tages også i ed ved eventuelle høringssager samt bidrager til dagsorden og 
godkender referat.  
 
UFU-møderne er åbne for alle, men personfølsomme sager gennemgås for lukkede 
døre. Kun fuldgyldige UFU-medlemmer og inviterede må deltage i denne del af et 
møde. Alle mødedeltagere har tavshedspligt i forbindelse med personfølsomme 
sager. 
 
Suppleanter må gerne deltage i UFU-møderne, men det er ikke påkrævet. 

 
Det besluttes at et referat kommer ud sammen med den nye dagsorden, og det 
godkendes på UFU-mødet. Dagsordenen skal sende til både suppleanter og faste 
UFU-medlemmer. 
 
Karen Valentin bliver indbudt som observatør til hvert UFU-møde for at tage 
relevante emner, som diskuteres på UFU-møde med til Afdelingsmøderne. 
 
UFU-møderne skal ligge samme dag som lærer- og afdelingsmødet. Det besluttes at 
de studerende, som sidder i UFU, gerne må deltage i lærermødet, ved drøftelse af 
uddannelsesrelaterede emner. Men de deltager ikke i det efterfølgende 
afdelingsmøde. Formanden sørger for, at de studerende får den del af at 
afdelingsmødets dagsorden, som er relavant for dem. 
 
Information fra UFU-mødet og fra Studienævnet skal være et fast punkt på 
dagsordenen til lærermødet. 
 
Ida Winther lægger med udgangspunkt i UFU’et kommissorium op til at UFU’et 
sætter Årlige planer for UFU’et indsatsområder på dagsordenen. Der skal sættes en 
ramme for UFU’ets virke. 
 
Ida Winther vil i rollen som formand, leder og koordinator uddelegere opgaver i 
forhold til de forskellige emner, som UFU’et prioriterer.  
 
Lars holm orienterer om at UFU’et har en vigtig drøftelse og tilbagemelding på det 
indspil, der kom fra dekanatet, som omhandler UFU- og Studienævns-
organiseringen. Den nuværende organisering er til diskussion, og der skal laves en 
formel tilbagemelding! Heri skal fremsættes ønsker for organisatorisk struktur.  
Ved sidste UFU-møde (jan 15) drøftede man en ny struktur, og argumenterede for, 
at men gerne ser, at der kommer Uddannelsesnære Studienævn. Lars Holm mener, 
at det vil være et punkt på Studienævnsmødet allerede i marts. 
 
Der er spørgsmål til formuleringen i Kommissorium omkring behandling af 
ansøgninger fra studerende? Hvad ligger der i dette? 
Der er ikke tale om at UFU’et skal forestå den egentlige behandling af sager.  
UFU kan ikke behandle konkrete sager, men kriterier og praksis på det gældende 
område samt principielle afgørelser kan drøftes. 
De studerende vil netop gerne dele erfaringer  



Det besluttes, at UFU samler op på området hvert halve år og, hvis der har været 
sager, som har givet anledning til diskussion. 
 
UFU’et har en udfordring i forhold til repræsentationen af studerende på AEG’en. 
Det er dog vanskeligt at finde en kanal, hvor de studerende kan nås, og det drøftes, 
om der skal udformes en strategi til at finde ud af hvordan studerende på AEG’en 
kan inddrages, da de studerende gør opmærksom på, at dette også er en udfordring 
i forhold til studerende på den danske uddannelse. Men UFU’et vil ikke pålægge 
studenterrepræsentanterne at varetage opgaven alene. 

 
 

7) Ønsker til strategiske midler (Bilag 4) 
Punktet tages op igen til næste UFU-møde. 
 
Der er behov for yderligere oplysninger om puljerne, og hvilke aktiviteter, der bør 
ansøges om i de enkelte puljer. 
 
Ida Winther vil stille spørgsmål til Eva Viala for at få klarhed over hvilke puljer der er 
og hvilke aktiviteter, der kan søges om.  
 

8) Ansøgninger til udviklingsmidler (Bilag 5 + 6) 
Ansøgninger behandles, når det vides hvilken pulje der skal søges fra 

 
 

9) Proces for optag på uddannelser (Bilag 7) 
Lars Holm orienterer om en plan for optag, der er præsenteret på 
Studienævnsmøde 
Det har betydning for proceduren, idet der kommer nye tiltag bl.a. 
relevansbeskrivelser, som der skal tages stilling til. 
Det besluttes at UFU løbende løbene vil være i dialog om, hvordan optages skal 
forvaltes og hvordan medarbejderne inddrages og hvem. 
Det bliver Ida Winthers opgave at tilrettelægge processen. 
 
Der er udfordringer i forhold til optaget, idet optagepraksis er ikke rentabel for 
pædagogisk antropologi. Der er ingen venteliste, af studerende, som kan udfylde de 
tab, der er i forbindelse med studerende som takker ja til pladsen, men som alligevel 
ikke møder op ved studiestart. 
 

10) Forårets mødedatoer 
06. 03,  
10. 04   
08. 05   
12. 06.  
UFU-mødet ligger fra 11:30 – 12:30 efterfulgt af Lærer- og Afdelingsmøde frem til kl. 
16:00  

 
11) Eventuelt – Intet til eventuelt. 



 


