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Mødedato: 9. februar 2018 

Mødested: Emdrup A112 – Aarhus 1483-525 

Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-

logi og AEG 

 

Tilstede: 

 

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

Gadegaard, Mikkel Klitte Enevoldsen, Stefanie Hansen Steinbeck 

 

Suppleanter: 

Sara Hauge Pedersen, Sisse Due 

 

Tilforordnede: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Mette Refshøj Andersen (VEST) 

og Kristine Kirk Mørk (SNUK) 

 

Afbud: Stine Trentemøller (AAU), Helene Valentin 

 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen godkendes. 

 

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

Det vedtages at beholde informative referater, hvor det vigtigste er 

markeret med fed. Referaterne må ikke blive for lange. 

 

3. Velkommen til det nye UN – opgaver og procedurer 

Det aftales, at den eksisterende praksis omkring referater fasthol-

des, således at referenten laver et udkast, der vurderes af formanden. For-

manden sender evt. referatet til kommentering hos næstformanden, inden for-

manden sender referatet til hele UN. Referatet godkendes endeligt på næstføl-

gende møde. 

Det aftales endvidere, at der indkaldes forslag til dagsordenspunk-

ter to uger før mødet. Dagsorden med bilag og referat sendes ud 

otte dage før mødet. 

 

Der vil fremover også blive serveret forplejning i Aarhus. Medlemmer fra 

Aarhus bedes give Kristine K. Mørk besked senest en uge inden 

mødet, hvis de ikke deltager fra videolink-lokale i Aarhus og derfor 

ikke skal have forplejning. Kristine K. Mørk booker mødelokaler til 

de studerendes formøder, der holdes en halv time før UN-mødet. 

 

4. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 

Anne-Marie E. Olsen er genvalgt som formand. Eva S. Viala blev ind-

stillet som studieleder de næste tre år. 
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Cheftutorer skal have bedre vilkår, så de får flere timer og penge til 

studiestarten. Drøftelsen blev ikke afsluttet.   

Den enkelte uddannelse skal forsøge at få flere studerende 

til at svare på undervisningsevalueringerne. Det fremhæves i 

UN, at der er en udfordring i at tilmeldingslisterne ikke er opdaterede 

ved kursusstart, da en del af de studerende der figurerer på listerne 

reelt set ikke følger kurset. Det undersøges med administratio-

nen om listerne kan trækkes senere hvorved svarprocenten 

vil blive højere og mere retvisende.  

 

b. Nyt fra afdelingsleder 

Karrierearrangementet er afholdt i Aarhus og var et godt og vel-

besøgt arrangement. Da AU Karriere laver et generelt arrangement, 

spørger afdelingsleder UN, om uddannelsen skal fortsætte med sit 

eget arrangement. Medlemmerne i UN er enige om, at det er 

vigtigt, at arrangementet er uddannelsesspecifikt samt at 

det ligger relativt tidligt i uddannelsesforløbet (fx februar, 2 

semester). Det blev fremhævet at de nyetablerede alumneforeninger 

også kan bringes i spil ift pæd. Antro karrierearrangementet. Alumne-

foreningernes egne arrangementer skal ses som et supplement til AUs 

karriererarrangementer, og ikke en erstatning eller aflastning til AUs 

aktuelle og kommende arrangementer 

 

Alumneforeningen i København hedder PAF. Foreningen 

ønsker at få en VIP tilknyttet. Det er en lille opgave der vil bestå 

af løbende mailkorrespondance, lidt sparring og godkendelse af bilag. 

Det aftales, at tage henvendelsen op i lærergruppen. Det af-

tales endvidere, at Mikkel K. Enevoldsen (København) og 

Sisse Due (Aarhus) sender en beskrivelse af opgaverne til af-

delingsleder. 

 

Åbent-hus er blevet afholdt i Aarhus og København og der var mange 

interesserede især i København.   

Flere studerende spørger, om de kan skifte tema/campus på valgfag. 

De studerende efterspørger en mundtlig præsentation af valgfagene, 

så de kan få mere information, inden valget træffes. Det aftales, at 

afdelingsleder afklarer om, der skal være yderligere præ-

sentation af valgfagene eks. på studieportalen. 

 

c. Nyt fra studievejledningen 

Der er nye parkeringsforhold på Campus Aarhus, så der er kun få ste-

der, hvor man frit kan parkere. 

Vejledere kan henvise studerende, der mangler en speciale-

plads til studievejledningen, så vil de prøve at finde en plads. 

Der afholdes Company Dating i Aarhus den 28. februar 

2018. 
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Studievejlederne besøger uddannelser f.eks. Socialrådgiver- og Pæda-

goguddannelsen og fortæller om uddannelserne på DPU. Studievej-

ledningen efterspørger input fra UN ift. hvad de skal lægge 

særlig vægt på ift. Pædagogisk antropologi/AEG. Feltarbejdet un-

derstreges som et fokusområde. 

 

d. Nyt fra administrationen 

Intet nyt. 

 

e. Indstilling af medlemmer til aftagerpanelet 

Medlemmerne fra Børnerådet, DM og Mellemfolkeligt Sam-

virke fortsætter. Hvis der kan indstilles yderligere medlem-

mer foreslår UN Ninna Middelboe fra Rockwoolfonden, der 

står for socialt bevidste projekter. Coloplast og LEGO (fx Camilla 

Balslev) foreslås også.  

 

5. Valgfag på tværs af DPU (bilag 2 og bilag 3) 

Lars holm fra Pædagogisk antropologi deltog i udvalget. Grundideen er, at ud-

byde valgfag på tværs og standardisere dem med en med fælles skabelon. 

Dette har dog ikke nogen reel betydning for Pædagogisk antropologi og AEG 

da vi pga feltarbejdet har valgfag om foråret hvorimod de andre uddannelser 

har om efteråret.   

UN stiller spørgsmålstegn ved, at førsteprioritet på anden uddan-

nelse med samme campus som udbudsuddannelsen har fortrinsret 

frem for førsteprioritet på samme uddannelse men med anden 

campus. Det aftales, at formanden tager spørgsmålet med til SN. 

 

6. Undervisningsevalueringer E17 

Evaluering af undervisning er til revision i SN. UN vil stramme op på pro-

cessen ift. tilbagemeldinger og procedurer, når SN afslutter drøf-

telsen af formatet. UN’s forslag vil derefter blive taget med ud i lærergrup-

pen.Det aftales, at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde med 

undervisningsevaluering, når der kommer en udmelding fra SN. 

 

Formanden præsenterer sammenskriv af evalueringerne for E17, 

der skal sendes til SN. UN giver udtryk for, at sammenskrivet giver et fint 

billede med tilstrækkelig information. UN formandens sammenskriv til 

SN godkendes med en tilføjelse af at det både er afdelingsleder og 

UN, der følger op på frafaldsproblematikken.  

 

Der er allerede fokus på studiegrupperne, men der bliver ikke fulgt op på 

dem i undervisningen på 2. semester, pæd.antro. Det aftales, at afdelings-

leder bringer det videre til lærergruppen, at der skal være fokus på 

studiegrupper også i valgfagene.  
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De studerendes repræsentanter rejser forlag om en workshop med indføring i 

akademia forud for uddannelsens start. Biblioteket har mange kurser, men 

næsten ingen deltager. Derfor skal det afklares, hvordan vi evt kan ud-

byde workshops. Fire studerende fra Pædagogisk antropologi deltager i et 

projekt om, hvad biblioteket kan bidrage med. 

 

7. Uddannelsesevaluering af Pædagogisk antropologi og AEG 

Akkrediteringsrådet skal sikre, at alle uddannelser kører som de skal. Det sker 

ved en uddannelsesevaluering. Nu er turen kommet til Pædagogisk an-

tropologi. Ida W. Winther er ved at afklare, om uddannelsesevalue-

ringen også omfatter AEG. 

På næste afdelingsmøde den 2. marts 2018 vil processen blive be-

skrevet. Medlemmerne i UN inviteres med til præsentationen, der 

dagsordenssættes til kl. 11.30-12.00.   

 

8. Mødedatoer i UN i F18 

Der foreslås følgende mødedatoer i F18: 9. marts (ændret til 8. marts), 13. 

april, 17. maj, 8. juni og 10. august. Kristine K. Mørk sender mødeind-

kaldelserne. Hvis der er mange afbud vil mødedatoerne blive ændret.  

 

9. Evt. 

Der er sat en proces i gang ift. frafaldet på første semester på den 

nye studieordning på Pædagogisk antropologi og afdelingsleder vil vende til-

bage, når undersøgelsens form er fastlagt. For at afmystificere hvad der 

skal ske, vil afdelingsleder snarest deltage i et årgangsmøde. 

 

De studerendes repræsentanter efterspørger mere feedback efter uddannel-

sens eneste mundtlige eksamen. Afdelingsleder melder ud, at det er der des-

værre ikke ressourcer til. Den studerende får kort feedback ved karaktergiv-

ningen efter den mundtlige eksamen.  


