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Møde den: 8. marts 2016 kl. 13.00 – 16.00 

Emdrup lokale B101a og Trøjborg 2110-222 (det gule rum) Trøjborg 

Uddannelsesnævnet for Generel Pædagogik (UN) 

 

Deltagere: Frederik Pio (formand), Ole Henrik Hansen, Per Fibæk Laursen, Andreas Ja-
cobsen (næstformand), Rasmus Lillemose og Mia Mehlsen 

Tilforordnede: Stephan Reinemer og (Henrik Christensen)  

Referat 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Nyt pkt. 9 og 2b indsættes. 

Pkt. 8 afvikles kl. 14 – uanset øvrigt fremgang. 

Pkt. 5 udgår 

Referatet fra sidste møde godkendes.  

 

2. Meddelelser 

Det meddeles fra Århus, at der blandt de studerende der er frustration over 4 møde-
dage ugentligt. Det oplyses, at planlægning foretages administrativt og tidligst kan 
ændres fra næste år.  

Fra uddannelseskoordinator: 

Der er afholdt møde i gruppen der diskuterer besparelser/timeøkonomi på GP. Siden 
da er der indkaldt til møde 17. marts hos Claus Holm med deltagelse af Fredrik og 
Lars-Henrik. Der regnes på tallene og et udspil forelægges Claus Holm. 



 

 

    

Side 2/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Ang. CUDIM spørges relevante undervisere (Linda og Lotte - specialekoordinatorer) 
om de er interesserede i et samarbejde. 

2b.: cheftutorer 

Lena har i Århus meddelt, at hun kan tiltræde, hvis ikke andre ønsker det. Pernille 
Falter Lund er interesseret i Århus, men ønsker mere information. Det oplyses at der 
i informationsmaterialet ikke er præciseret hvilke opgaver der knytter sig til hhv. BA-
uddannelser og KA-uddannelser. Mia sender mail til Fredrik, hvor Lena og Pernille er 
Cc. (og andre evt. interesserede). 

I Emdrup er Sofie og Andreas valgte. De deler cheftutorjobbet. 

Ved de netop afholdte informationsaftner har der været meget stor interesse i at stu-
dere ved DPU. 

Derefter drøftedes det hvilket optag der kan forventes pr. september 2016, herunder 
at der er registeret et væsentligt frafald i perioden fra meddelelse om optag til vinter-
eksamen (17%). 

Der ses nærmere på en mulighed for telefonisk henvendelse til studerende som ikke 
møder op til 1. og 2. undervisningsgang – for evt. udmeldelse. 

 

3. Digitalisering af specialer 

Ønsker GP at være prøveuddannelse for aflevering af specialet digitalt? 

Det nævnes, at da man alligevel skal den vej, kan man lige så godt starte nu. 

Det aftales at man takker ja, til at erfaringsopsamle på digital aflevering af specialet. 

 

4. Undervisningsevaluering (bilag 1) 

Til orientering præsenteres et forslag til fornyelse af undervisningsevalueringen. Der 
er efter seneste SN-møde kommet nyt materiale. 

Der nye består i en regulering af passus i gl. skabelon, om at man skal vente til under-
visningen er gennemført så de studerende kan tilføje bemærkninger om eksamens-
gennemførelsen. 

Der opstrammes proces om udsendelse af og indsamling af skemaer. 
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Det bemærkes, at der godt kunne opstrammes mere i formatet (inkl. standardisering) 
så en sammenligning på tværs bliver lettere.  

 

5. GP samarbejde med CUDIM? v/ Rasmus: Pæd. psyk. har haft samar-
bejde med CUDIM om specialeopstart. 

 

6. Indkaldelse af studerende til information om efterårets undervis-
ning. 

Det aftales af rette henvendelse til studievejledningen, Morten Jacobsen om deres år-
gangsmøder kan træde i stedet for denne information.  

 

7. Valgfag E16 

Ny eksamensform blev præsenteret. Ved sidste UN-møde blev en ny formulering ved-
taget, som i samarbejde med administrationen og Uddannelsesjuridisk Service er 
blevet tilrettet. Forslaget præsenteres og fremlægges til UNs godkendelse. UN tiltræ-
der. 

Uddannelsesteknologi har valgt at trække valgfaget. 

De 4 valgfag der er bilag for blev præsenteret. Ovenstående eksamensform vil være 
fælles for alle fagene. 

UNs kommentar til valgfagsindstillingerne sendes til modulkoordinatorerne som ud-
fylder skabeloner og sender til Henrik. 

Beskrivelserne godkendes som de forelægger. 

 

8. Heldagsarrangement 14. marts 2016 rykkes: ny dato? 

Da der var mange afbud til første arrangement og der endnu ikke er konkret udkom-
me er spareplanerne, aflyses første planlagte møde og det foreslås, at der fastlægges 
ny dato. 

Datoen skal gerne lægges inden afleveringen af semesterplaner for E16 (primo maj). 
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Efter drøftelse af mulige datoer er der enighed om at 4. maj 2016 kl. 10 – 16 kan være 
en mulighed for GP-lærergruppemøde. Henrik sender ny indkaldelse og vedhæfter 
den allerede vedtagne plan for dagen. 

9. Frafald på GP – projekt 

Rasmus skitserede projekt om at måle frafaldsårsager. Han er i gang med at gentæn-
ke et projekt hvor det undersøges fra 1. studiedag, der skal således justeres ifht. til et 
tidligere projekt.. 

Han vil gerne om der kan gives tilsagn til at projektet gennemføres og kan finansie-
res, før han arbejder videre. 

Der ønskes ifht finansiering en projektbeskrivelse, hvor praktiske omstændigheder, 
forventet udkomme, relevans samt økonomi beskrives. En sådan vil kunne bruges til 
at undersøge mulighederne for finansiering. 

Rasmus kontakter Ole for sparing om en projektbeskrivelse, og sender derefter et 
skriv til Frederik. 

10. Eventuelt 

Ingen bemærkninger. 

Formanden takker for god ro og orden. 

 

 

/ref. Stephan Reinemer (stre - 08MAR16) 
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