
Møde den: 19. januar 2018 kl. 09:00 – 13:00 

Emdrup; lokale A112 og Aarhus; 1483-525 (Nobel) 

Uddannelsesnævnet for Pædagogisk filosofi (UN) 

Deltagere: 
UN-medlemmer: Anne-Marie Eggert Olsen, Sune Frølund, Carsten Fogh Nielsen, Per Jepsen,               
Maira Hoffmann, Marie Langy Jensen, Ditte Philipsen, Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen, Jens Bay, 
Sara R. Madsen, Mette Lyskjær Skov, Mathilde Thougaard Freese  

Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder)  

Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Tobias K. Christensen (Studievejleder), Lars-Henrik Schmidt (VIP), 
Tove Pedersen (Referent) 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet 13.12.17 (bilag: Ikke godkendt referat…)  
Referat godkendt 

 
3. Meddelelser fra Studienævn, Afdelingsleder, Studievejledningen, Administrationen  

 
Studienævn: DPU nyt Studienævn, som konstitueres 23 januar. Der skal ved denne lejlighed også 
indstilles ny studieleder og nyt Forretningsudvalg. 
Anne-Marie Eggert Olsen stiller op til posten som formand for Studienævnet igen og posten, som 
stedfortrædende formand vil tilfalde Jonas Lysgaard. 

Der orienteres om opbygningen og organiseringen af et Studienævn og de opgaver, et sådan har. Der 
orienteres ligeledes om Forretningsudvalget, hvortil der skal vælges 2 studerende. 
Der skal udpeges en studieleder, som tiltræder 01. februar 2018. Man ønsker kontinuitet, og der har 
ikke været andre kandidater i spil, derfor vælges Eva Viala igen. 
 
Der afholdes Studienævnsseminar for alle medlemmer den 29. januar 2018. Der kommer et program 
for dagen ud. 

 
Afdelingsleder: Tak til de afgående medlemmer og velkommen til de nye.  
Der oplyses om, at der er Åbent Hus-arrangement i februar, den 06. februar i Aarhus og d. 08. 
februar i Emdrup. Uddannelsen stiller op og fortæller eventuelt kommende studerende om 
uddannelsen. Der henstilles høfligt til, at undervisere i Emdrup, deltager. 
 
Alumneforeningen bør deltage, og man skal finde tidligere studerende i både Aarhus og Emdrup, som 
kan deltage. De skal dog være medlem af pædagogisk filosofisk forening. 
 
Studievejleder. Intet. 
Administration: Intet. 



 
 

4. Udpegning af medlemmer til aftagerpanel (bilag: Udpegning af medlemmer af aftagerpanel)  
Der er kommet en ny uddannelsesevalueringskonsulent, hun hedder Ditte Krabbe.  
Ditte Krappe har bedt UN tage stilling til om, der skal vælges nye personer til DPU’s aftagerpanel.  
Pædagogisk filosofis har tidligere indstillet: 
Jørgen Carlsen, forstander Testrup Højskole  
Gitte (?) sygeplejerske (?) 
Nanna Ferslev, Sekretariatschef UC Sjælland/Absalon 
Det besluttes at indstille Tashia Vera Dam som erstatning for Jørgen Carlsen. Tashia deltog i 
Uddannelsesevalueringsmødet i november 2017. Hun er produktvicedirektør i Lix Technologies.  

  
5. Valgfagsforslag (bilag: Modulbeskrivelse, forslag til valgfag E18) 

Der foreligger et forslag til et valgfag; Søren Kierkegaard som pædagogisk tænker med Ph.d. 
studerende Mia Skjold Tvede Henriksen som underviser.  

 
Beskrivelsen af valgfaget skal gennemskrives. Kierkegaards mange bidrag til de forskellige emner skal 
sættes i et større perspektiv. Faget må gerne fremstå som et fag, der kunne tiltrække andre end pæd. 
filosofis egne studerende. 

 
UN beslutter at valgfaget indstilles til SN med henblik på at udbyde dette i E18. 
 
Der orienteres om valgfag og godkendelsesproces i SN. 
 
Dette afføder en diskussion om det at udbyde få eller mange valgfag. 
Argumentet imod er, at der ingen fordel er i at oprette mange valgfag. Der skal være 25 på et valgfag 
før det oprettes, og hvis man opretter mange søges de af for få – og bliver ikke oprettet. Pæd. filosofi 
risikerer således at stå uden et fagfagligt valgfag.  
Argumentet for er, at der er en efterspørgsel efter at bringe de forskellige discipliner i spil i 
valgfagene. DPU bør udbyde generelle valgfag og have en fælles valgfagsliste. 

 
De studerende vil gerne være med i processen omkring vurdering af valfagsudbud. De studerende 
kan også selv komme med forslag til emner, som evt. kan oprettes som valgfag. 
 
Der er fortsat uenighed om organisering og udbud af valgfag. UN ønsker at fortsætte diskussionen på 
lærermøder i afdelingen og på fakultetsniveau. Diskussionen om valgfag skal også tages op i SN i god 
tid. 

 
6. Farvel og tak til det gamle UN 

Ditte Philipsen, Maira Hoffmann og Marie Langy Jensen forlader UN. De har sat en høj standard i 
deres arbejde med forskellige arrangementer for de studerende og i deres roller som UN-
medlemmer. Der har været stor ros også fra andre uddannelser. På VIP-siden forlader Per Jepsen UN 
og Thomas Aastrup Rømer fortsætter som suppleant. 

 
7. De nye medlemmer af UN (bilag: SNvalg DPU Pædagogisk filosofi) 

VIP: 
Anne-Marie Eggert Olsen 
Sune Frølund 



Carsten Fogh Nielsen 
Suppleanter: 
Jørgen Huggler 
Thomas Aastrup Rømer 
Henrik Vase Frandsen 
 
Studerende: 
Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen 
Sara Raahauge Madsen 
Jens Bay 
Suppleanter: 
Mette Lyskjær Skov 
Mathilde Thougaard Freese 
Karina Marie Pilgrim 
 
Ditte, Maira og Marie vil forestå en god overdragelsesforretning til de nys studenter-medlemmer.  
Uddannelsesnævnet er et paritetisk nævn, og der skal være lige mange repræsentanter for hvert part 
på området. Pæd. filosofi involverer de studerende i de tilfælde, hvor de studerende har bedre føling 
med, hvordan opgaven skal eksekveres. 

8. Konstituering af det nye UN (bilag: Forretningsorden for uddannelsesnævnene DPU…) 
Formand: Anne-Marie Eggert Olsen 
Næstformand: Sara R. Madsen 
Mette Pugflod Heinrich Iversen Madsen er Studienævnsrepræsentant. 

 
Dagsordensforslag sendes også til næstformanden. Suppleanterne inviteres også til UN-møderne. 

9. Nye mødedatoer for UN 
Møderne skal passe med afdelings- og Studienævnsmøderne. 
De studerende på 2. semester har undervisning både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. 

 
Fredag fra 10-12 er foreslået. Der udarbejdes mødedatoer for det kommendes halve års UN møder 
og disse sendes ud til medlemmerne. 

 
10. Eventuelt 

Intet. 
 

 


