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Uddannelsesnævn for Pædagogisk filosofi
Mødedato: 15. marts 2019, kl. 10:00-12:30
Mødested: Emdrup lokale A112 & Aarhus lokale 1483-454
Deltagere:
UN-medlemmer:
Anne-Marie Eggert Olsen (forperson), Sune Frølund, Carsten Fogh Nielsen, Søren Emil
Jensen (næstforperson), Amanda Ursin Schmidt, Suppleanter: Henrik Vase Frandsen,
Morten Pedersen
Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder)
Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Lise Skjøt Møller (studievejl.) (deltog fra kl. 10.11),
Jannie Hjort Pedersen (adm., referent)
Ikke tilstede: Amalie Seneberg Zitthen, Sebastian Stensdal Søgård (suppleant)

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2019 (bilag 1)
Meddelelser fra SN, Afdeling, Studievejl., adm., etc. (bilag 2)
Tompladsordning E19 & F20: beslutning (bilag 3)
Rammeprogram for studiestart
Studiegrupper på 1. semester: beslutning v/Lise Skjøt Møller (bilag 4a 4c)
7. Semestermøder på Pædagogisk filosofi F19: drøftelse/evaluering
v/Lise Skjøt Møller (bilag 5)
8. Semestermøder på Pædagogisk filosofi E19: beslutning og evt. planlægning v/Lise Skjøt Møller
9. Evt.

1.

Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsordenen.

2.

Godkendelse af referat fra mødet den 7. februar 2019 (bilag 1)
UN godkendte referatet fra mødet den 7. februar 2019.
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3.

Meddelelser fra
SN: Orientering v/Anne-Marie Eggert Olsen
Arts uddannelsesdag blev afholdt den 26. februar 2019. Det var på mange måder et
fint arrangement med stort fremmøde fra de studerende. Dog var oplægget om generation Z ifølge Anne-Maries mening uheldigt. Der var et godt oplæg om peer feedback.
Anne-Marie anbefalede, at man på Pædagogisk filosofi i højere grad benytter sig af
peer feedback.
Der bliver muligvis en mailhøring inden næste studienævnsmøde den 26. marts 2019,
idet dagsordenen for studienævnsmødet ikke er fastlagt endnu. Der kan muligvis være
emner, som ikke er med på dagens UN-møde, men som UN skal tage stilling til inden
næste studienævnsmøde.
Afdelingsleder: Orientering v/Oliver Kauffmann
Afdelingerne i Emdrup skal flytte, således at afdelingerne kommer til at sidde mere
samlet. Afdelingen for Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi samles og skal sidde i
bygning D. Flytningen forventes for afdelingen for Generel pædagogik og Pædagogisk
filosofis vedkommende at finde sted i januar 2020.
Anne-Marie supplerede, at der også er et campusudviklingsprojekt i Emdrup undervejs, hvor de studenterrettede aktiviteter samles i bygning A. Kantinen skal også flyttes
til bygning A.
Optag 2019: Der er 106 ansøgere til Pædagogisk filosofi, hvoraf 69 er 1. prioriteter.
Tallene ligger således på niveau med tallene fra foregående år.
Der blev afholdt lærermøde på Pædagogisk filosofi den 7. marts 2019. På lærermødet
blev formen af ’Pædagogisk filosofisk forskningsseminar’ i efteråret 2019 diskuteret.
Det blev besluttet, at der skal være fire dryp ved Carsten, Anne-Marie, Oliver og Asger.
Henrik, Lars-Henrik og Hans er inviteret ind til at holde oplæg.
Mia fortalte på lærermødet om hendes didaktiske forsøg på valgfaget ’Kierkegaard som
pædagogisk tænker’ i efteråret 2018, og Carsten gav på en kort beretning om, hvordan
det går på ’nyt 4. semester’.
Alumneforeningen afholder et karrierearrangement i både Aarhus og Emdrup d. 25.
april 2019.
Studievejledningen (VEST): Orientering v/Lise Skjøt Møller
Der er i marts 2019 blevet afholdt valgfagsarrangementer med lavpraktisk info. Der
var et fint fremmøde i både Aarhus og Emdrup.
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Administrationen: Orientering v/Dan Fog Enevoldsen & Jannie Hjort Pedersen
Dan oplyste, at regnskaberne for undervisningen i efteråret 2018 er ved er blive godkendt, og at undervisningsplanerne for efteråret 2019 snart vil blive indkaldt.
Jannie oplyste, at Samantha fra UVAEKA-teamet har opsagt sin stilling og har sidste
arbejdsdag den 20. marts 2019.

4.

Tompladsordning E19 & F20: beslutning (bilag 3)
UN besluttede at udbyde tompladser på 3. semester i efteråret 2019 og på 2. semester i
foråret 2020.

5.

Rammeprogram for studiestart
Rammeprogrammet er stort set som sidste år. Der skal dog være en bedre introduktion til Studienævnet og UN under studiestarten. Der opfordres til, at repræsentanter
fra Studienævnet og UN kommer og fortæller om Studienævnets og UN’s arbejde. Oplæg om karriere vil blive fjernet fra studiestarten.

6.

Studiegrupper på 1. semester: beslutning v/Lise Skjøt Møller (bilag 4a
- 4c)
Studienævnet har besluttet, at alle uddannelserne på DPU skal integrere en workshop
om studiegruppeværktøjer i undervisningsplan og timeplaner i forbindelse med studiestart 2019.
UN skal drøfte og beslutte:
Hvem der skal stå for workshoppen på uddannelsen? VEST tilbyder en workshop.
Hvornår workshoppen skal ligge?
UN besluttede, at VEST skal stå for workshoppen, og at workshoppen skal ligge i uge
39, alternativt i uge 40.
Det er en forudsætning, at studiegrupperne skal være dannet forud for workshoppen.
Anne-Marie sagde, at man kunne overveje at bruge roterende studiegrupper i de første
uger af undervisningen på 1. semester, f.eks. ved at man indlægger noget gruppearbejde af f.eks. 15 minutters varighed under forelæsningerne.

7.

Semestermøder på Pædagogisk filosofi F19: drøftelse/evaluering
v/Lise Skjøt Møller (bilag 5)
Der er blevet afholdt semestermøder på Pædagogisk filosofi i Aarhus og Emdrup i starten af 2. semester i februar 2019. Lise berettede om, hvordan semestermødet i Emdrup
gik. Lise fortalte endvidere, hvordan semestermøderne var struktureret. UN drøftede
og evaluerede semestermøderne på baggrund af Lises kommentarer.
UN besluttede, at der skal afholdes semestermøder ved 2. undervisningsgang på 2.
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semester i foråret 2020.

8.

Semestermøder på Pædagogisk filosofi E19: beslutning og evt. planlægning v/Lise Skjøt Møller
UN drøftede, om der skal afholdes semestermøder på 1. semester i efteråret 2019. UN
besluttede, at der skal afholdes semestermøder på 1. semester i efteråret 2019, og at
det skal finde sted i uge 48.

9. Evt.
Carsten sagde, at han på næste institutforummøde den 19. marts 2019 vil italesætte
den tendens der er til, at afdelingerne slutter sig om sig selv, og at underviserne i mindre grad end tidligere underviser på uddannelser, der ikke hører til deres egen afdeling.
Anne-Marie fortalte, at der er et initiativ fra UFA (Uddannelsesforum Arts) om at lave
en deklaration af de studerendes arbejdsbyrde, dvs. arbejdstimer ift. ECTS-point, fordelt på diverse aktiviteter på de enkelte moduler.
Oliver oplyste, at kontraktskabelonen til valgfaget ’Virksomhedsprojekt’ på Pædagogisk filosofi, som blev behandlet på sidste UN-møde den 7. februar 2019, er ved at
blive ændret. Der kommer et udkast til kontraktskabelon med på næste UN-møde den
12. april 2019.

Mødet sluttede kl. 12.09.

