
 
 

 
 
ARTS Studier 
Efter- og videreuddannelse 
Campus Emdrup 
Aarhus Universitet 
Tuborgvej 164 
2400 København NV 
 

ARTS Studier 
Efter- og videreuddannelse 
Campus Emdrup 
 
Merete Justesen 
 
Studiekoordinator 
 
Dato: 14. november 2018 

 
 

ARTS STUDIER, EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 
Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Evt. meddelelser 
3. Udbud 2019 
4. Status på udviklingen af masterområdet 
5. Status på godkendelse af undervisningsplaner og budgetter 
6. Proces for undervisningsevaluering E2018 

 
 
Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden er godkendt.  
 
Ad 2) Evt. meddelelser 
Forplejning til kollektiv vejledning er en udfordring, fordi receptionens oplevelse 
er, at forplejningen ofte står urørt hen. Fremover (fra F2019) skal den modulan-
svarlige melde positivt ind, om der ønskes forplejning til de kollektive vejlednings-
dage. Det skal meldes til masterstudiecentret på master@dpu.dk. 

 
Ad 3) Udbud 2019 
Det er meldt ud, hvilket udbud ledelsen har besluttet, at der skal udbydes i E2019. 
 
I E2019 udbydes: 

• DAV (Emdrup og Aarhus)  
• DSA (Emdrup og Aarhus)  
• LAICS 
• MLU 
• Positiv Psykologi (Emdrup og Aarhus) 
• Special- og socialpædagogik 
• Vejledning 
• Voksnes læring og kompetenceudvikling 

 
Udbud ikke er det samme som oprettelse af uddannelserne. Først når ansøgertallet ef-
ter ansøgningsfrist den 1. maj 2019 kendes, vil der blive taget stilling til, hvilke uddan-
nelser der oprettes. 
 

Møde for masterstudiekoordinatorer og –modulansvarlige 
Møde den 14. november 2018 
Tid: 10.00-11.30 
Lokale: D120 
 
 
Deltagere: Jeanette Magne (uddannelseskoordinator), Pia Cort, Anna Kathrine Frørup, Søren 
Langager, Helle Merete Nordentoft, Monica Carlsson, Vibe Aarkrog, Frans Ørsted Andersen, Per-
nille Hovej, Trine Vestergaard Jensen og Merete Justesen (referent) 
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Ad 4) Status for udviklingen af masterområdet 
Arbejdsgrupperne består af følgende medlemmer: 

 
Pædagogisk ledelse og innovation  
Arbejdsgruppen består af: 
Helene Gad Ratner (forperson) 
Hanne Knudsen 
Mie Plotnikof 
Lars Qvortrup 
 
Læring, kompetenceudvikling og teknologi   
Arbejdsgruppen består af: 
Ulrik Brandi (forperson) 
Jacob Krause Jensen  
Monica Carlsson 
Vibe Aarkrog 
Kristina Mariager-Andersson 

 
Velfærd, trivsel og social mobilitet  
Arbejdsgruppen består af: 
Christian Sandbjerg Hansen (forperson) 
Janne Hedegaard-Hansen 
Jens Christian Nielsen 
Birgitte Romme 
 
Processen bliver for alvor skudt i gang i arbejdsgrupperne i januar 2019. Det er sta-
dig forventningen, at de nye uddannelser udbydes i 2020. 
 
Det er forventningen at ”Pædagogisk ledelse og innovation” bliver en videreudvik-
ling af masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner. 
 
Det er forventningen at ”Læring, kompetenceudvikling og teknologi” enten bliver 
en sammenlægning af masteruddannelsen i voksnes læring og kompetenceudvik-
ling og masteruddannelsen i vejledning eller en videreudvikling af masteruddan-
nelsen i voksnes læring og kompetenceudvikling. 
 
Det er endnu ikke klart, hvad forventningen på hvilket grundlag udviklingen af 
”Velfærd, trivsel og social mobilitet” kommer til at ske. 
 
Hvordan ønsker koordinatorerne at blive inddraget i processen? 
Kommentarer: 

• Hvordan forestiller styregruppen sig, at de vil inddrage koordinatorerne? 
• Hvad har styregruppen brug for, at få sparring til? 
• Udviklingen har ændret sig betydeligt siden udmeldingen i foråret. Der bør 

være et behov for at inddrage koordinatorerne. 
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• Forpersonerne kunne deltage i koordinatormøderne og der løbende melde 
ind, hvad de arbejder med og få feedback fra koordinatorerne. Det er vig-
tigt, for at sikre en samling af masteruddannelserne.  

• Et seminar, som f.eks. det vi havde sidste år på Bernstorff slot, vil være 
gavnligt.  

• Koordinatorerne oplever en uklar rollefordeling mellem studieleder, UN-
formand og koordinatorerne. Der ønskes synlighed omkring, hvor koordi-
natorerne skal henvende sig for at sikre, at de hurtigt får svar på deres hen-
vendelser.  
 

Koordinatorerne ønsker, at det bliver meldt tilbage til studieleder og forpersoner, 
at koordinatorerne ønsker deres tilstedeværelse til koordinatormøderne i forårsse-
mestrene. 
 
Medlemmer af arbejdsgrupperne ønsker en oversigt over datoerne for de endelige 
møder i arbejdsgrupperne. De har mistet overblikket over møderne grundet de 
mange mødeindkaldelser. 
 
 
Ad 5) Status på godkendelse af undervisningsplaner og budgetter 
Alle 15 undervisningsplaner og budgetter er i proces med at blive godkendt. Ende-
lige versioner af både undervisningsplaner og budgetter, skal sendes til ma-
ster@dpu.dk. Når planerne formelt er godkendt, kigger masterstudiecentret på 
planerne for at hjælpe med kvalitetssikringen af planerne og bl.a. tjekke, at der er 
booket lokaler til den undervisning, der fremgår af planerne. 
 
Uddannelsesnævnet bemærker, at undervisningsplanernes kvalitet et højnet meget 
de sidste par år. Det samme gælder budgetterne. Oplever I, at budgetterne indehol-
der poster I ikke har forventet, så kontakt straks masterstudiecentret på ma-
ster@dpu.dk. Især omkring eksamensformer og budgetter bør I være opmærk-
somme. 
 
Ad 6) Proces for undervisningsevaluering E2018 
Processen er sæt i værk og de modulansvarlige er begyndt at offentliggøre skema-
erne til de studerende. Ud af 17 moduler har 9 offentliggjort skemaet. Hvis I ople-
ver udfordringer, så kontakt Merete Justesen, som vil være behjælpelig med at 
sætte det i værk.  
 
For første gang afprøves et tilbagemeldingsskema, som skal sikre, at tilbagemeldin-
gerne får en ensartet karakter, så det bliver enklere at samle op på evalueringerne. 
 
Det er muligt, at lave den kvantitative og den kvalitative evaluering samme dag. 
Det giver at gøre det samme dag, for masterprojektholdene, der har få undervis-
ningsgange. 
 
Flere af spørgsmålene fra undervisningsevalueringen benyttes til de årlige datarap-
porter som indikatorer. Der er en større proces i gang på AU med udvikling af indi-
katorerne, så de ikke alene baseres på undervisningsevalueringerne. Fokus i udvik-
lingen af indikatorerne vil være mere fakta belagte indikatorer. 
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Kommentarer: 

• Evalueringen er frivillig, og derfor kan det være svært at få den høje svar-
procent, som ledelsen ønsker. 

• At skulle inddrage UN-evalueringsskemaet vil tage lang tid og så er der ikke 
tid til den måde, jeg normalt benytter for evaluering. 

• Kan vi fokusere på de tal, der ikke ser gode ud? 
• Det er problematisk, at vi skal tage data alvorligt, når data ikke er valide på 

grund af lave svarprocenter. 
 
Fokus i den kvalitative evaluering kan være på spørgsmålene med ringe svar. 
 
 

 
Referatet er godkendt i mailhøring 


