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Møde den: 29. april 2016 kl. 9.00 - 12.00

Referat

Emdrup lokale B101a
Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN)
Mødet er udsat fra 19. april.
Deltagere: Frederik Pio (formand), Per Fibæk Laursen, Andreas Jacobsen (næstformand),
og Rasmus Lillemose.
Afbud: Ole Henrik, Hansen, Mia Mehlsen, Lena Møller og Cecilie Beck.
Tilforordnede: Lars-Henrik Schmidt og Henrik Christensen

1.

Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.
2.

Meddelelser
2a Task Force
Møde nr. 4 afholdes tirsdag 3. maj. Status er at vi afventer nyt udspil fra studieleder, som forventes modtaget 2. maj.
2b Cheftutorer
Der er udpeget fire cheftutorer til Generel Pædagogik
2c Studienævnsmøde
De studerende afholdt manifestation ved massivt fremmøde til studienævnsmøde. Det er aftalt, at ansætte en studentermedarbejder til at kommunikere beslutninger om nedskæringer i nyhedsbrev til studerende. Det har været for svært for
mange studerende at tilgå kvalificeret viden om ændringerne.
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Debat om mulighed for at implementere besparelsesforslag, bl.a. om intern bedømmelse og studienævnets muligheder.
2d Valgmoduler
Generel Pædagogik har udbudt fire valgmoduler i efterårssemesteret 2016, alle
med vægten 10 ECTS:

3.

•

Barndom, Læring og Didaktik.

•

Motivationsteori.

•

Pædagogik, samfund og bæredygtig udvikling.

•

Læreruddannelsespædagogik.

Frafaldsprojekt

Rasmus præsenterede det udsendte forskningsdesign til frafaldsprojekt for Generel
Pædagogik (bilag 3). Projektet omfatter ikke initialt frafald, som svarer til cirka halvdelen bl.a. på grund af fortrolighedshensyn, men kunne være en del af en opfølgning.
Projektperioden er 1½ år, men mulighed for delrapport efter ½ år.
4.

Besparelser og ledelsesmøder

Frederik omdelte udkast til besparelser fordelt på moduler. Tvivl om besparelsen på
intern censur på Pædagogisk Forskning og Udviklingsarbejde da Studienævnets beslutning om at ændre fra to til en eksaminator kun vedrører interne prøver uden
mundtligt forsvar.
Al vejledning skal ændres til kollektive vejledningsformer. Debat om muligheden for
omlægning og de studerendes valgmuligheder, samt beregning af vejledningsnormen.
Vi skal ændre vores forventninger til vejledning og der er en træghed blandt de studerende i forhold til at ændre den nuværende præference, hvor kun den individuelle
vejledning prioriteres højt.
Beslutning om reducerede undervisningsplaner med bl.a. reducerede sessionsbeskrivelser. Studienævnets nyeste skabelon, der i et vist omfang er implementeret fra forårssemesteret 2016, kan derfor ikke umiddelbart videreføres i efterårssemesteret
2016. Frederik hører studieleder om skabelonens status.
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Uddannelsesnævnet har kompetence til at træffe beslutning om indføring af digitale
kompendier. Debat om muligheden, der tages op senere, med henblik på at tilvejebringe et kvalificeret beslutningsgrundlag, eventuelt ved nedsættelse af arbejdsgruppe. Uddannelsesnævnet fastholder trykte kompendier for efterårssemesteret 2016.
5.

Lærergruppemøde 4. maj

Programmet er udsendt som bilag. Frederik gennemgik indhold og formål. Fokus på
eksamensformerne, hvor vi er pressede til at finde mindre ressourcekrævende former. Ændring: Udvidet introduktion fra Frederik og ½ times mindre plenumdebat
efter frokost.
6.

Møde med aftagerpanel 11. maj

Alle uddannelsesnævnets medlemmer er inviteret til at deltage. Frederik lagde op til
debattemaer, bl.a. studerendes forudsætninger og drøftelse af muligheder for uddannelsens struktur og aftagernes behov for kompetencer, herunder ledelseskompetencer.
7.

Karrierearrangement torsdag 2. juni

Frederik har aftalt med i alt fem forhenværende GP studerende med fem forskellige
karriereforløb:
•

Carsten Røpke Olfert, skoleafdelingen i Hillerød kommune

•

Heidi Vikkelsø Nielsen, Ekstern Lektor ved Danish Institute for Study Abroad

•

Jacob Clausen, adjunkt på pædagoguddannelse på UCC

•

Kirsten Solvang, underviser på Holbæk Handelsskole, EUC Nordvestsjælland

•

Lars Ladefoged pt. Ph.d. studerende på DPU

Maria Solhøj fra karrierecenteret i Aarhus supplerer med generel information om
karriereveje.
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8.

Optag 2016

Vi optager 54 studerende i både Emdrup og Aarhus, og ønsker at fortsætte med
samme optag. Fremadrettet overvejes et mindre optag.
9.

Brev fra prodekan Niels Lehrmann

Mange af punkterne skal indgå i den kommende revision af studieordningen. Herunder ikke mindst omstruktureringen af 3. semester. Det er uklart om alle punkterne
skal forstås som obligatoriske eller om der er et vist handlerum. Punktet sættes på
dagsordenen på næste møde.
10. Status på fremdriften
Jævnfør bilag 6 en opdatering på status på fremdrift på uddannelsen.
11. Fremrykning af eksamen Metodeprojektet
Uddannelsesnævnet tilsluttede sig beslutningen.
12. Eventuelt
Punkter til næste møde 14. juni:
•

Prodekanens brev.

•

Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende digitale kompendier.

For referatet
Henrik Christensen

