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Møde den: 7. september 2016 kl. 11.00 – 15.00 

Emdrup lokale B101a og 2113-252 Trøjborg 

Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN) 

 

Deltagere: Frederik Pio (formand), Ole Henrik Hansen, Per Fibæk Laursen, Andreas Ja-
cobsen (næstformand), Lena Møller, Cecilie Beck og Mia Mehlsen 

Tilforordnede: Lars-Henrik Schmidt, Sarah Damgaard Warrer, Lene Johansen, Stephan 
Reinemer, Henrik Christensen og Rikke Liv Larsen 

 

Referat 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

Mødeindkaldelser besvares senest 48 timer inden mødet 

Næstformanden skal forlade mødet kl. 14 

Dagorden er godkendt. 

 

2. Orientering: 

Rasmus, afgået næstformand og studenterrepræsentant, kvitteres af formanden 
for et stort stykke arbejde for studiet. 

a) Ændring af specialekoordineringsnormer (jf. økonomimodel) 
Formanden orienterer om de nye normer jf. den nye økonomimodel. 
Vejleder tildeles fremover ved 3. semesterstart. 
 

b) F17: gamle eksamensnormer 

Gældende studieordnings eksamensformer opretholdes i F17 til trods for 
den nye økonomimodel. 

b) GP opslagstavle 
Der er desværre ikke lydhørhed overfor forslaget – med begrundelse i 
særbehandling af GP fremfor andre uddannelser. Det opfordres derfor til 
at vi i højere grad udnytter Black Board. 
 

c) Taskforce: ultimo november udd.-struktur og kompetenceprofil 
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Der omdeles handout af forslag til ny struktur som præsentres af for-
manden. 
Det diskuteres om den nye struktur gør det svære for studerende at tage 
udenlandsophold. 
Det nævnes, at man kunne overveje at lægge kurser/eksaminer som tur-
boforløb – lignende valgfag på pæd.psyk der afsluttes i september. 
Specialets omfangskrav er endnu ikke fastlagt. 
Det omtales, at de nuværende studerende evt. kommer under den nye 
studieordnings pr. 1. sep. 2017. 
 

d) Studiestart 
Studiestarten var en positiv oplevelse. Der var et forventet fremmøde, 
med 58 i Trøjborg og 38 i Emdrup, dog færre en antal optagede. 
Der er samlet optaget 101 studerende. 
Studiegrupperne fungerer godt. Dog med enkelte studerende som ikke 
ønsker at deltage i grupperne. 
 

e) Alumne (stads, Rasmus) 
Rasmus fortalte om arbejdet i almuneforeningen. Frederik kunne uddybe 
at man ikke var lykkedes med at høste private mails fra STADS. 
 

3. Forslag fra Niels Dohn: Ændring af bestemmelser for omfangskrav til 
specialet (bilag 1) 

 UN er positivt indstillet overfor forslaget. 

Det drøftes om det vil føre til en udvanding af specialet (med sænkning af om-
fangskravet men uden øgning af andre krav). 

Det nævnes, at der egentligt er en studienævnsdiskussion. 

Andres og Frederik tager sagen med i SN. 

 

4. Optag på uddannelsen: GP manual (bilag 2) 

Manualen blev præsenteret. Dokumentet videreføres uden forslag til ændringer 
(dog med enkelte rettelser af bedagede informationer). 

 

5. Generel pædagogik / Almen pædagogik? 

 Det drøftes om studiet kunne få et andet navn, som måske er mere mundret. 

 Diskussionen tages videre til Task Force 
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6. Evt. 

Intet 

  


