
Uddannelsesfagudvalg for Pædagogisk Filosofi 

Tirsdag d. 24.11.2015, 13-15 

Emdrup: A011 – Århus: Det gule rum, 2110-222 

Til stede Emdrup: Per Jepsen, Mia S. T. Henriksen, Anne-Marie Eggert Olsen, Lars-
Henrik Schmidt, Anne Fransgård, Tove Pedersen (referent) 
Til stede Århus: Carsten Fogh Nielsen, Thomas Rømer 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendes ok 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 21-10-2015 (bilag 1). Referat godkendes 
 

 
3. Orientering fra administrationen v/Tove  

Tove stopper 30. november, takker for god ro og orden og positivt samarbejde! 
Det noteres og videregives til Studienævnet, at der ikke er studieordningsændringer 
Der er kommet forhåndsgodkendelser fra studerende uden for AU, som vil læse fag 
på pæd. filosofi 
Vedr. specialestuderende F16. Der er spørgsmål til processen omkring ansøgning om 
specialevejleder for de studerende, som skal starte på speciale F16. Der er frist 1. 
december 2015. Der er lagt information på BlackBoard, men de studerende har 
svært ved at finde det. Fagmiljøet ønsker en liste over de studereden for at kunne 
sende materiale til dem med oplysninger om hvilke vejledere de kan vælge – de er 
også ønske om at lave et specialeseminar. 
 

4. Orientering om valg af nye studerende til Uddannelsesnævn og Studienævn v/Mia 
Dette møde er det sidste UN-møde i 2015. Et nyt hold starter februar 2016. 

 

De studerende som er valgt til UN: 

Mia Skjold Tvede Henriksen (UN repræsentant, SN repræsentant, miasth@gmail.com) 

 

Julie Johanne Kirkegaard (Træder ind som UN-suppleant når Mia træder ud af nævnet, 

jujoki@gmail.com) 

 

Rikke Rosager Sørensen (UN repræsentant, SN 2.suppleant, madsen122@hotmail.com) 

 

Line Charlotte Iversen (UN suppleant, line_iversen13@hotmail.com)  

 

Mathias Lodberg Wejse (UN suppleant, mathias.wejse@gmail.com) 

 

Ved første møde i UN i februar 2016 skal det nye UN konstitueres og der skal vælges 
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nu UN-formand. Det skal stadfæstes om Uddannelseskoordinatoren også skal være 

UN-formand, og der skal vælges en næstformand blandt de studerende. (Vedtægter 

for UN vedlagt) 

 

Man undgik kampvalg og de studerende er godt fordelt mellem Århus og Emdrup. 

 

 
5. Drøftelse af optageprocedurer for 2016 

Eva og Per har talt om proceduren. Der er kritik af processen omkring optag, idet 
reglerne ikke var ekspliciteret! 
 
Derfor skal være proceduren diskuteres. Per ønsker at fagmiljøet kommer med 
forslag til en ny procedure og regler, Anne-Marie ser gerne at det ikke kun bliver 
forslag, men krav.  
 
En del af kritikpunkterne går på vægtning af relevansbeskrivelserne og 
karaktergennemsnittet. 
Uddannelsen blev selv bedt om at lægge et karaktergennemsnit – man lagde sig op 
ad de andre uddannelser med 6.5. På den måde udelukkede man 
universitetsbachelorer, selv om deres relevansbeskrivelser var gode.  
Bør man derfor læse alle ansøgninger uanset karaktergennemsnit. Men hvad skal 
relevansbeskrivelserne bruges til, hvis karaktergennemsnittet stiller sig i vejen for en 
god relevansbeskrivelse? 
 

6. Drøftelse af indføring i akademiske studieredskaber v/Mia 
Mia oplever, at der er kommende specialestuderende, som er i tvivl om de 

akademiske redskaber og har svært ved at navigere i disse i forhold til deres 

opgaveskrivning. Dette finder hun og fagmiljøet bekymrende 

Det skal diskuteres, hvad der skal gøres. 

Per har bedt om et tættere samarbejde med Akademiskskrivecenter.  

Derudover vil der fremadrettet lægges datoer for indføring i Litteratursøgning, 

introduktionskurser fra Akademisk skrivecenter og informationsmøder fra 

Studievejledningen ind i Undervisningsplanerne.   

 

Anne-Marie pointerer, at man ikke må gøre det ringeste til normalen. Man må 

antage, at de studerende har styr på de formelle krav, idet de har en 

Bacheloruddannelse bag sig. Med det menes ikke, at der ikke skal være hjælp at 

hente for dem, som har problemer. Fremadrettet skal hjælpen målrettes ved 

allerede i begyndelsen af studiet at kommentere på kvaliteten i de studerendes 

opgaver, og dermed fange dem, som har svært ved at mestre redskaberne. De som 

har behov kan dermed henvises til de rigtige instanser og få hjælp inden de når til 

specialet. Der kan evt. laves hæfter/pjecer med hjælp til at forstå og bruge de 

akademiske regler på pædagogisk filosofi. 

Diskussionen om målrettede tiltag, skal tages op i lærerkollektivet.  



 

7. Drøftelse af træffetider for fastansatte 
Per beslutter, at henvende sig til afdelingslederen og forelægge, at Underviserne 
ønsker, at der skal være træffetider. 
Der skal være en times træffetid, men det må ikke indskrænke tilgængeligheden og 
fleksibiliteten. Oplysningerne om træffetid skal lægges på hjemmesiden, med 
oplysning om at der fortsat kan laves aftaler uden for træffetiden og der stadig er 
mulighed for at komme forbi kontoret. 
 

8. Evt.  

Carsten skal have en medunderviser på sit modul i F16. han har tidligere haft Kasper Porsgaard. 

Per beslutter, at en af de nyansatte lektorer skal tage opgaven.  

Der er kommet nye regler ved eksamenssnyd. (Pjece vedlagt)  

Anne-Marie ønsker at referater fra UN og fra Studienævnet sendes hele lærergruppen 

 

Husk at tilmeld jeg pædagogisk filosofis julefrokost; Invitation til julefrokost den 04. 12. 2015 fra kl. 

16, med spisning kl. ca. 18.  

Tilmelding skal ske til helle_bundgaard@hotmail.com 
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