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Uddannelsesnævnet for Generel pædagogik
Mødedato: 11. oktober 2018, kl. 9:00 – 13:00
Mødested: Emdrup lokale A112 og Aarhus lokale 1483-556
Deltagere:
UN-medlemmer:
Frederik Pio (formand), Niels Bonderup Dohn, Lars-Henrik Schmidt, Anitta Kristiansen, Linda Busgaard, Suppleanter: Emma Christine Rosenkrantz, Catrine Lykke
Thomsen
Observatør: Oliver Kauffmann (afdelingsleder)
Øvrige: Dan Fog Enevoldsen (AAU), Jannie Hjort Pedersen (adm., referent), Mathias
Holst Manstrup, Mathias Lyngby Johansen, Jens Trap
Ikke tilstede: Sebastian Sand Christensen
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra UN-mødet den 20. august 2018 (bilag 1)
Meddelelser
Evaluering af studiestart
Evaluering af overdragelsesarrangement 1./3. semester (bilag 2a: Emdrup + 2b: Nobel)
6. Almen Pædagogik (Emdrup): evaluering (bilag 3a og 3b)
7. Orientering om valg til SN og UN
8. Anonymisering (a: på vejledte moduler?; b: håndtering af feedback)
9. Drøftelse og evaluering af valgfagsprocessen: Opsamling på gældende
beslutninger og ønsker for fremtiden: 'valgfagsdag', fælles katalog,
standardisering af indholdsbeskrivelser og læringsmål (bilag 4) + studieordning 2017: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
10. Evt.

1.

Godkendelse af dagsorden
UN godkendte dagsordenen.

2.

Godkendelse af referat fra UN-mødet den 13. september 2018 (bilag 1)
Frederik havde en rettelse til referatet: På side 2 skal sætningen ”Studiestart: Frederik
fortalte, at studiestarten er gået godt, men at der var et relativt lavt fremmøde i Emdrup (17 fremmødte ud af 27 studerende)” ændres til ”Studiestart: Frederik fortalte, at
studiestarten er gået godt, men at der var et relativt lavt fremmøde i Emdrup (17 fremmødte)”.
UN godkendte herefter det reviderede referat fra UN-mødet den 13. september 2018.
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3.

Meddelelser
Afdelingsleder: Orientering v/Oliver Kauffmann
Der er en stillingsbesættelse på Generel pædagogik i Aarhus på vej; der mangler kun
en underskrift fra den udvalgte kandidat. Hvis alt går vel, vil vedkommende blive ansat
pr. 1. februar 2019.
Modulkoordinatorer - foråret 2019:
Moderniseringen af pædagogisk omsorg: Lars-Henrik Schmidt
Almen pædagogik– Emdrup: Frederik Pio
Almen pædagogik – Aarhus: Thomas Aastrup Rømer
Der er ved at blive lavet præsentationsvideoer af de enkelte uddannelser. Hver video
har en varighed af 2-3 minutter.
Oliver efterlyste, at Alumneforeningen kommer lidt mere på banen med arrangementer.
UN-formand: Orientering v/Frederik Pio
På sidste UN-møde påtog Frederik sig opgaven at kontakte studerende, der hænger og
er kommet bagud i urimelighed grad, hvis der kan tilvejebringes kontaktinfo. Frederik
er gået videre med opgaven, men har fået at vide, at underviserne kun må kontakte
studerende, såfremt det drejer sig om undervisnings- eller eksamensrelaterede emner.
Frederik må således ikke kontakte ovennævnte gruppe studerende.
Aarhus Universitet er blevet institutionsakkrediteret. Det vil sige, at akkrediteringsinstitutionen har tillid til, at Aarhus Universitet selv kan løfte opgaven med kvalitetssikring af vores eksisterende uddannelser.
Der har været afholdt specialeopstartsseminar på Generel pædagogik.
Der vil blive afholdt semestermøder på Generel pædagogik på den anden side af efterårsferien.

4.

Evaluering af studiestart
Frederik og Oliver har været i kontakt med Birgitte Dam, koordinator for studiestarten, for at rekvirere evalueringsdata. Anitta, cheftutor for studiestarten i Aarhus, fortalte, at hun har været til fælles evalueringsmøde samt evalueringsmøde vedr. Generel
pædagogik med Birgitte Dam. Der har været masser af roser og positive tilbagemeldinger på studiestarten. Jens, cheftutor for studiestarten i Emdrup, fortalte, at kun en relativ lille andel af de fremmødte studerende i Emdrup har udfyldt evalueringsskemaet,
men at der har været positive mundtlige tilbagemeldinger. Linda, cheftutor for studie-
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starten i Emdrup, supplerede, at de studerende har meldt tilbage, at der var for lidt socialt og for meget fagligt i løbet af de to første dage, og at det kunne have været rart
hvis intro til de forskellige systemer havde foregået tidligere.

5.

Evaluering af overdragelsesarrangement 1./3. semester (bilag 2a: Emdrup + 2b: Nobel)
Oliver konkluderede på baggrund af evalueringerne af overdragelsesarrangementet
(bilag 2a og 2b), at de studerende synes, at de har fået mest ud af at snakke med hinanden på tværs af 1. og 3. semester.
Arrangementet hedder ’overdragelsesarrangement’, og så starter man ud med et længere underviseroplæg, hvilket – som Linda pointerede - måske ikke passer så godt ind
i konceptet ’overdragelse’.
Der var enighed i UN om, at overdragelsesarrangementet fremover skal være mere
studenterstyret.

6.

Almen Pædagogik (Emdrup): evaluering (bilag 3a og 3b)
Evalueringsrapporten (bilag 3a) viser stor tilfredshed med det faglige indhold og det
samlede udbytte af undervisningsforløbet på Almen pædagogik i Emdrup i foråret
2018, men mindre tilfredshed med hvorvidt det har været let at finde de praktiske informationer vedr. modulet. En relativ stor procentdel af respondenterne har svaret, at
de er uenige i, at der i undervisningsforløbet har været gode muligheder for at få tilbagemelding/vejledning vedr. deres faglige præstationer.
Oliver mindede om, at som nævnt på et tidligere UN-møde har der blandt de studerende på Almen pædagogik i Emdrup været en oplevelse af at have fået et dårligere tilbud i forhold til tilbagemelding/vejledning end de studerende på Almen pædagogik i
Aarhus. Der vil fremadrettet blive arbejdet på at ensrette tilbuddet.

UN drøftede herefter på mere generelt niveau evalueringsproceduren og format og
indhold af evalueringsnotaterne. Emnet vil blive sat på som punkt på næste UN-møde.

7. Orientering om valg til SN og UN
Frederik oplyste, at arrangementet ’Mød dit studienævn’ blev afholdt den 28. september. Frederik orienterede herefter om valget til studienævn og uddannelsesnævn. Opstillingsperioden løber i oktober.
8.

Anonymisering (a: på vejledte moduler?; b: håndtering af feedback)
Frederik erindrede UN om, at UN på sidste møde den 13. september 2018 tilsluttede
sig en permanet frivillig ordning i forhold til anonymisering af skriftlige eksamensop-
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gaver, og at UN besluttede at anvende anonymisering ved eksamen i følgende moduler: Pædagogik, samfund og kultur, Almen pædagogik, Moderniseringen af pædagogisk
omsorg og Pædagogikkens videnskabsteori og forskningsmetoder.
Grunden til, at punktet er op at vende igen, er, om beslutningen ved nærmere eftertanke er hensigtsmæssig? Frederik, som er modulkoordinator for Almen pædagogik i
Emdrup, sagde, at vejledningen i Almen pædagogik påtænkes gennemført i mindre
grupper. Spørgsmålet er, om det giver mening at anvende anonymisering ved eksamen
i Almen pædagogik, hvis den påtænkte måde at gennemføre vejledningen på bliver
godkendt?
Niels fortalte, at på modulet Pædagogikkens videnskabsteori og forskningsmetoder
har hver vejleder 18-20 studerende, hvilket selvfølgelig vil gå ud over de studerendes
anonymitet i forhold til eksaminator. Den studerende vil dog stadig være anonym i forhold til censor, hvilket er med til at sikre de studerendes retssikkerhed. Oliver supplerede, at han stadig er fortaler for anonymisering.
UN-medlemmernes holdninger var uændrede i forhold til sidste UN-møde den 13.
september 2018, og UN fastholdte således beslutningen fra sidste UN-møde.

9.

Drøftelse og evaluering af valgfagsprocessen: Opsamling på gældende
beslutninger og ønsker for fremtiden: 'valgfagsdag', fælles katalog,
standardisering af indholdsbeskrivelser og læringsmål (bilag 4) + studieordning 2017: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/
Oliver fortalte, at på UN-mødet på Pædagogisk filosofi den 8. oktober 2018 kom det
frem, at nogle studerende gerne vil have information om valgfagsudbuddet allerede på
1. semester.
Studienævnet vil på næste studienævnsmøde den 25. oktober 2018 drøfte, om man
skal udbyde nogle fælles valgfag på tværs af uddannelserne på DPU.
Linda mente, at det kunne være en god idé allerede på 1. semester at oplyse om, hvilke
muligheder man har på 3. semester, f.eks. virksomhedspraktik (projektorienteret forløb), udvekslingsophold i udlandet, valgfag på andre uddannelsesinstitutioner mv.

10. Evt.
Linda oplyste, at Generel pædagogik og Pædagogisk filosofi har arrangeret en fælles
fredagsbar den 26. oktober 2018.
Mødet sluttede kl. 12.

