
 

 

 

 

Studier, Campus Emdrup 

Aarhus Universitet  

Tuborgvej 164 

2400 København NV 

Tlf .: +45 8715 0000 

E-mail:  hum@au.dk 

Web: 

medarbejdere.au.dk/administration/

studieadministration/om-au-

studier/ledelse-og-medarbejdere-i-

au-studier/au-studier-ar 

 

Referat 
Godkendt 
 

Kristine Kirk Mørk 

 

Dato: 17. maj 2018 

Ref: kkmo 

 

Side 1/5 

ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

 

Mødedato: 13. april 2018 
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Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-

logi og AEG 

 

Til stede: 

 

Medlemmer: Gritt B. Nielsen, Laura Gilliam, Jakob Krause-Jensen, Troels Vendelbo 

Gadegaard, Stefanie Hansen Steinbeck, Sara Hauge Pedersen 

 

Suppleanter: 

Sisse Due 

 

Tilforordnede: Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), Mette Refshøj Andersen 

(VEST) og Kristine Kirk Mørk (SNUK) 

 

Afbud: Helene Valentin (har meldt sig ud af uddannelsen), Mikkel Klitte Enevoldsen, 

Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 

 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Der efterspørges nyt om uddannelsesevalueringsprocessen. Der er intet nyt, 

men det vil blive berørt under et punkt omkring de årlige statusser på næste 

møde.  

Dagsordenen godkendes. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1) 

Referatet godkendes. 

 
3. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

Der er kommet en ny skabelon for tilbagemelding af under-

visningsevaluering til SN. Skabelonen vedlægges referatet til 

orientering. Skabelonen tager højde for, at evalueringsopgaven er 

uddelegeret til uddannelserne, således at det kun er elementer med 

generel relevans, som UN skal melde tilbage. 

 

Det aftales i UN, at der skal gøres opmærksom på, at den 

nye skabelon findes på et afdelingsmøde. Det aftales også, at 

Studienævnets retningslinjer for uddannelsesevaluering 

skal lægges på undervisernes fællesdrev og danne grundlag 

for udformning af uddannelsens egne retningslinjer. Det af-

tales, at VIP-medlemmerne i UN mødes med Gritt B. Nielsen 
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og præciserer retningslinjerne, der efterfølgende sendes til 

godkendelse i mailhøring i UN. 

 

Deltagelsen til undervisningsevalueringerne har været lav og frafaldet 

stort i E17 på Pædagogisk antropologi. På baggrund af informa-

tion om fortsat frafald, aftales det at Gritt B. Nielsen mødes 

med afdelingsleder og afklarer, om der i forbindelse med 

uddannelsesevalueringen kan afsættes midler til at afklare 

årsagen til det fortsatte frafald. Tiltag ift. en fremadrettet 

indsats skal også drøftes. 

Frafaldet i år er unormalt og sker primært i København. Der var umid-

delbart en dalende interesse for uddannelserne på DPU ved optag 

2017. Dette kan be-/afkræftes via de ledertal, der blev sendt efter op-

tag i 2017. Derfor er det ikke sikkert, at årsagen til frafaldet kan til-

skrives den nye studieordning.  

 
b. Nyt fra afdelingsleder 

Punktet bortfalder, da afdelingsleder ikke deltog i mødet. 

 
c. Nyt fra studievejledningen 

Studievejledningen gør opmærksom på, at årgangsmøderne endnu 

ikke er planlagt. 

 
d. Nyt fra administrationen 

Der var intet nyt. 

 
e. Nyt fra alumneforeningen 

Alumneforeningen i København har holdt et godt arrangement, hvor 

dog kun få deltog, fordi arrangementet lå i påsken. Alumneforeningen 

vil fortsætte med arrangementerne og lave temaaftner evt. i private 

hjem. Temaaftnerne skal være sparingsrum for jobmuligheder.  

Alumneforeningen i Aarhus er under etablering. Der skal holdes et ar-

bejdsmøde med foreningen i København om, hvordan de to foreninger 

kan bruge hinanden. Det aftales, at Gritt B. Nielsen afklarer 

med Jakob Krause-Jensen om at søge midler til alumnefor-

eningen. 

 
f. Praksis for erstatningstimer i.fm. aflysning af undervisning 

Niels Lehmann har bedt UN drøfte, om de studerende oplever proble-

mer med, at aflyst undervisning ikke erstattes. Referatet fra UN vil 

indgå i en samlet tilbagemelding til bestyrelsen på Aarhus Universitet. 

 

Efter en drøftelse af sagen kan UN konkludere, at de stude-

rende ikke oplever et problem med aflyst undervisning, da 
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undervisningen sjældent aflyses og sygeramt undervisning 

erstattes. På pæd.antro/AEG gives der generelt erstatningstimer, 

hvor det er muligt.  

UN drøftede samtidig, i hvilket omfang sagen berører det vi-

denskabelige personales overenskomst/arbejdstidsaftale, 

hvis det bliver et krav at VIP skal give erstatningsundervisning efter 

sygdom, idet VIP jo bruger sin forskningstid hertil. Denne proble-

matik bør drøftes på et VIP-møde. 

 
g. Støtteerklæring fra Arts-rådet (bilag 2) 

Der har været et par demonstrationer i Aarhus og København. Det er 

uklart, hvad der videre er sket med erklæringen fra Arts-rådet. 

Studienævnet har sendt en erklæring til fakultetsledelsen med en op-

fordring til ikke at reducere SNs rolle og beslutningskompetence. 

 
h. Praksis for samlet ansøgning om forhåndsgodkendelse af rejselegat – 

opfølgning jf. referat fra sidste møde 

Der skal hvert år udpeges 1 studerende fra AEG og 1-2 studerende fra 

Pædagogisk antropologi (Aarhus og Emdrup), der vil påtage sig opga-

ven med at kontakte medstuderende og udfylde og indsende samlede 

lister, så der kun skal forhåndsgodkendes tre lister frem for individu-

elle ansøgninger. 

Det foreslås, at modulkoordinatorerne på de relevante mo-

duler fortæller om muligheden for at aflægge feltarbejdet i 

udlandet, orienterer om den fælles forhåndsgodkendelse og 

aftaler hvem der skal stå for listen med de studerende. 

Listerne sendes til paed.antropologi@dpu.dk, Kristine K. Mørk stem-

pler og skriver under på vegne af Studienævnet og sender til den rejse-

legatansvarlige.  

Hvis de studerende ikke når at komme med på listen, kan de fortsat 

søge individuelt. 

Den internationale koordinator Eva lise Eriksen tilbyder derudover at 

komme ud på relevante moduler i februar og fortælle om mulighe-

derne for at søge om et rejselegat. Hun vil gerne besøge AEG og Pæda-

gogisk antropologi både i Aarhus og København. Eva Lise skal der-

for kontakte modulkoordinatorerne for at aftale nærmere. 

Det foreslås, at Eva Lise lægger informationen ud på Black-

board. Hun kan kontakte studiesekretæren og enten selv få 

adgang eller aftale, at studiesekretæren lægger informatio-

nen på Blackboard. 

Det aftales, at Kristine K. Mørk laver en procedurebeskri-

velse. 

 

mailto:paed.antropologi@dpu.dk
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4. Drøftelse af mulige kurser til pilotprojekt ift. ’anonymisering af skriftlige eksa-
miner’ (forår 2018) 

Pilotprojektet med anonymisering af eksamener’ fortsætter også i dette seme-

ster. SN har bedt UN identificeres evt kurser, hvor det kunne være relevant at 

anonymisere prøverne. 

UN vedtager, at Tematisk kursus inden for pædagogisk antropo-

logi skal anonymiseres, hvis det er muligt for eksamenssekretæren at få 

det med i planlægningen. Det aftales, at Kristine K. Mørk giver besked 

til eksamenssekretæren. Det har efterfølgende vist sig, at det godt 

kunne lade sig gøre. 

 
5. Principiel drøftelse af tomplads på Pædagogisk antropologi og AEG (bilag 3) 

Efter en drøftelse for og imod tomplads, fastholder UN, at Pædago-

gisk antropologi og AEG af principielle årsager fortsat ikke ønsker 

at udbyde tomplads. 

Overvejelserne går blandt andet på, om tompladsstuderende kan forringe ud-

dannelsens faglige niveau og om tomplads kan medføre A- og B-hold af-

hængigt af de studerende økonomi. 

 
6. Eventuelt 

Dimissionsfest 

UN drøftede muligheden af at holde en uddannelsesspecifik dimissi-

onsafslutning for AEG og Pædagogisk antropologi i Aarhus og Køben-

havn. Der er ikke planlagt noget pt., da der holdes et fælles dimissi-

onsarrangement på DPU.  

Medlemmerne i UN er enige, om at der skal gøres noget for dimitten-

derne. 

Da vi ikke skal underminere fællesarrangementet, skal det 

derfor afklares, hvornår det holdes og hvordan det er plan-

lagt. 

Det foreslås, at holde vores egen dimissionsfest i forbindelse med vel-

komst af nye studerende. Alumneforeningerne kan evt. inddrages, da 

det er en oplagt lejlighed til at reklamerer for foreningerne, invitere 

”special guest speakers” og fortælle dimittenderne om, hvordan de 

kommer videre efter specialet. 

AEG holder en sommerfest på tværs af årgangene den 1. juni. Det fo-

reslås derfor også, at Pædagogisk antropologi kombinerer dimissions-

festen med en fest på tværs af årgangene medio eller ultimo septem-

ber. En sommerfest favner mere bredt end en dimissionsfest kombi-

neret med goddag til nye studerende. 

Det skal afklares i afdelingen, om der er midler og mulighed 

for planlægning af festen. UN nedsætter et udvalg bestående 

Jakob, Sisse, Sara og Troels, der skal afklare mulighederne 

med afdelingsleder.   
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Ændring i UN 

Da Helene Valentin har meldt sig ud af uddannelsen og dermed UN, 

overtager suppleanten Sara Hauge Pedersen pladsen som fast medlem 

i UN. 

 

 
 


