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REFERAT 

 

Masterkoordinatormøde den 18. april 2012 kl. 14-15.30 i lokale A403 

Deltagere: 

Janne Hedegaard Hansen, Hilde Bollen, Hanne Knudsen, Ib Ravn, Jeanette Magne Jensen, Lis Hemmingsen, 

Mikala Hansbøl, Bent B. Andreasen, Karen Lund, Stig Roesen, Bjørk Kjær, Anna Katrine Frørup, Lotte 

Hedegaard Sørensen, Nina Tange, Merete Justesen (referent) 

 

Afbud: 

Helle Merete Nordentoft, Inge Bryderup, Lotte Darsø, Mads Haugsted, Anna Karlskov Skyggebjerg, Camilla 

Sløk, Elisabeth Arnbak, Hans Henrik Knoop, Ida Juul, Maria Marquard, Ove Korsgaard, Per Fibæk Laursen, 

Peter Plant, Venka Simovska, Anne Larson, Hanne Kirstine Adriansen, Candy Clifforth, Janni Larsen, Lise 

Amalie Prip Morgils, Michael Wendelborg, Frans Ørsted Andersen, Ulla Højmark Jensen, Rie Thomsen 

 

Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Meddelelser 
3. Orientering om den administrative support 
4. Diskussion af tidligere udsendte ’retningslinjer for masteruddannelserne’ og udkast til årsplan 
5. Studiesekretær/studentermedhjælp til koordinatorer og modulansvarlige 
6. Dimmitend-arrangement 
7. Modul 4 fremover 
8. Forslag til organisering af koordinatormøder fremover og nyhedsbrev 
9. Evt. 

 
 
Punkt 1: Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Punkt 2: Meddelelser 
Janne Hedegaard Hansen meddelte: 

 Der har været åbent hus på masteruddannelserne og det var godt besøgt både i Århus og i 
København. Vi lavede denne gang en meget kort fælles introduktion. Feedback ønskes, så vi kan 
finde den bedste form til næste åbent hus. 

 Søs Bayer er indstillet som studieleder i et år. Det betyder, at der skal vælges en ny formand for 
studienævnet. 

 Vi har fået en masterstudievejleder. Det er Mikala Hansbøl som også er koordinator for den 
fleksible masteruddannelse. 

 Evalueringen af forårets undervisning er kommet lidt sent i gang, så det vides ikke hvordan det 
bliver håndteret af uddannelserne. Efterårets evaluering gik rigtigt godt.  
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Punkt 3: Orientering om den administrative support 
Merete Justesen orienterede kort om det administrative team. Det administrative team på 
masteruddannelserne (og en ultrakort beskrivelse af arbejdsopgaver) består af: 
Hilde Bollen: LAICS koordinator. Forestår administrative opgaver på LAICS 
Michael Høyer: Studentermedhjælper på LAICS 
Mikala Hansbøl: Masterstudievejleder 
Michael Wendelborg: Eksamensplanlægger 
Janni Larsen: Eksamensplanlægger 
Lise Amalie Prip Morgils: Studentermedhjælper. Opgaver: lokaler, forplejning, kompendier, bøger m.m. 
Candy Clifforth: Aflønning af eksterne undervisere, censorhonorering, tempusregistrering 
Stig Roesen: Kvalitetssikring, akkreditering og teamkoordinator for masterteamet 
Merete Justesen: Sekretær for UFU og teamkoordinator for masterteamet 
 
Flere af medlemmerne i det administrative team omkring masteruddannelserne har også arbejdsopgaver 
knyttet til andre teams og funktioner. 
 
Masterteamet ønsker at henvendelser til teamet alene sendes til master@dpu.dk, for på den måde kan 
medarbejderne i teamet sikre back-up i tilfælde af sygdom m.m. Mastermailen er rimelig ajour nu og det er 
masterteamets intention at sikre, at den forbliver sådan. 
 
Der var ønske om, at der blev afsendt en mail med besked om, at mailen var modtaget, så afsender ved at 
mailen er modtaget og under behandling. Janne Hedegaard Hansen lovede at bringe ønsket videre til 
studiechef Sissel Rendrup Johansen. Det var ikke nok med et autoreply. 
 
 
Punkt 4: Diskussion af tidligere udsendte ’retningslinjer for masteruddannelserne’ og udkast til årsplan 
Der er rigtig meget viden, der er personbåret og det er svært at finde relevant viden som f.eks. ny 
koordinator. Retningslinjerne og årsplan er et forsøg på at skrive det ned. Uddannelsesleder og 
administration får rigtigt mange mails fra undervisere, modulansvarlige og koordinatorer, hvor man ville 
kunne finde svarerne i retningslinjerne og eller årsplanen.  
 
Køreplanen er meget stram og skal overholdes, hvis vi skal sikre vores studerende den bedst mulige service 
ud fra de givne forudsætninger. Tidlig frist for undervisningsplaner, så planerne kan komme på 
hjemmesiden hurtigt til gavn for eksisterende og kommende studerende. Tidlig frist for kompendier, så de 
kan blive trykt, så de studerende kan købe dem, når de skal til eksamen m.m. Hvis vi følger planen, så får vi 
skabt en procedure, som er mere gavnlig for de studerende. 
Indtil videre er det gået galt med lokalebookingen, fordi der er lavet andre lokalebookingsbestemmelser, så 
vi først kan bestille lokaler ultimo juni. Men det arbejder uddannelsesleder Janne Hedegaard Hansen med 
at få lavet om. 
 
Vedrørende modul 1: Teksterne til første seminar skal trykkes for sig selv, så de kan blive sendt ud. 
Kompendiet bliver således trykt i to dele. En del med tekster til første seminar og en del med resten af 
teksterne. Del 2 med resten af teksterne skal købes på Danmarks Pædagogiske Bibliotek og bøgerne skal 
hentes i studiecentret.  
 
Tidsplanen skal overholdes, for ellers kan administrationen ikke følge med. De drypvise afleveringer 
betyder anseeligt mere arbejde for administrationen. Og da administrationen har for få ressourcer, kan 
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man ikke regne med administrativ bistand, hvis man ikke overholder de udmeldte deadlines. Det betyder, 
at man selv skal gøre det, hvis man ikke overholder deadlines.  
 
Ønske: 
DAV/DSA: Udsendelse af velkomstbrev til masterprojektstuderende inden sommerferien 
 
Det blev besluttet, at der fra administrationen udsendes et generel velkomstbrev til de studerende. Et brev 
til LAICS, Et brev til DAV/DSA og et til alle andre masteruddannelser. I brevet skal fakta omkring hvordan 
man køber et kompendium, hvordan man henter bøger, hvordan man kommer på eLearning m.m. fremgå. 
Brevet skal sendes til orientering til koordinatorer og modulansvarlige, så de kan se, hvad der er skrevet til 
de studerende. 
 
Retningslinjer for koordinatorer og modulansvarlige: 

 Vejlederlister skal fremsendes til Candy. Det skal præciseres hvornår listen over vejledere skal 
meddeles til masterteamet. 

 Tjekliste for koordinatorfunktionen. Mangler ”Faglig koordinering af uddannelsens sammenhæng” . 
Der blev fremsat ønske om koordinatortimer specifikt til dette, så man ikke skal tage timer fra de 
enkelte modulers koordinatortimer. 

 
Desuden blev der fremsat ønske om, at der blev afsat timer til lærermøder.  
 
Årsplan: 

 Godkendelse af problemformulering skal slettes. Det er op til den enkelte uddannelse. Slet både 

skema, linje i årsplan og info på BB vedrørende problemformulering. 

 Ønske om at holdsiderne på eLearning er klar inden sommerferien. Merete Justesen lovede at 

bringe det videre til dem, der er ansvarlige for eLearning. I givet fald skal årsplanen ændres til at 

holdsiderne er tilgængelige inden sommerferien og at administration er ansvarlig. Og senest 1. 

august skal der være lagt information på siderne til de studerende, hvor de 

modulansvarlige/koordinatorerne er ansvarlige. 

 

Der blev fremsat ønske om at få holdlister. Det er altid muligt, at få opdaterede holdlister fra 

administrationen. Man kan også få en liste over de studerende på holdsiderne på eLearning. Begge dele er 

så opdaterede, som de kan være. Her i foråret, hvor fakturaer er sendt meget sent ud, kan der være 

deltagere på listerne, som egentlig for længst burde være blevet fjernet, som ikke er fjernet, fordi 

processen med at se, hvem der har betalt og hvem der ikke har betalt, har rykket sig på grund af den sene 

fakturering. 
 
Der blev stillet spørgsmål til, hvornår der skal være nye forhandlinger for timeantallet for koordinatorer? 
Janne Hedegaard Hansen bringer ønsket videre til den nye studieleder. 
 
Punkt 5: Studiesekretær/studentermedhjælp til koordinatorer og modulansvarlige 

Janne Hedegaard Hansen orienterede: Selvom vi har været igennem denne her omfattende fusionsproces, 

så er der på kandidatuddannelserne business as usual, hvor man får den support man har været vant til. 

Masteruddannelsernes support er forskellig, fordi det også tidligere har været forskelligt hvilken support 

man har fået som masterkoordinator. Vi ønsker at stille alle lige, så alle får samme administrative support, 

så derfor må I gerne melde tilbage, hvem af jer der har administrativ support som tidligere og hvilken 

support I modtager.  
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Ønsker til administrativ support: 

 Hjælp til at samle kompendier med udgangspunkt i undervisningsplanen og tidligere kompendier. 

 Hjælp til udarbejdelse af velkomstbreve. 

 Hjælp til bemandingsplaner og udregning af tempustimer. Bjørk Kjær oplyste, at hun havde et 

excelark, der var en stor hjælp til denne opgave.  

 Korrekturlæsning på undervisningsplaner. Ib Ravn oplyste, at han har et program, der kan hjælpe 

med at ensrette skrifttyper og størrelser fra hentede tekster til undervisningsplanen. Programmet 

kræver oplæring, men det skal overvejes, om det skal bredes ud til resten af gruppen. 

 

Hvis der er andre ønsker til administrativ bistand, så må I sende besked til Janne Hedegaard Hansen, der 

kan gå videre med det til afsnitschef Sissel Rendrup Johansen. Herunder hvis I har eksempler på 

uhensigtsmæssige ting eller procedurer. 
 
Punkt 6: Dimmittend-arrangement 
De sidste par år er dimissionsarrangementet blevet aflyst på grund af for få tilmeldte. I år skal vi overveje 
om vi skal holde dimissionsfesten eller ej. En problemstilling er for få tilmeldte, en anden er, at 
administrationen ikke kan have beviser klar ultimo juni.  
 
Det blev besluttet, at prøve at holde dimissionsfesten ultimo juni, gerne tidligere end sidste fredag i juni og 
at de studerende får overrakt en kuvert med et tillykkebrev.  
 
Medarbejderne opfordres til at deltage og undervisere og modulansvarlige opfordres til at tale med de 
studerende om det i forbindelse med undervisning/vejledning. 
 
Punkt 7: Modul 4 fremover 
Lis Hemmingsen orienterede: For nogle år siden blev der nedsat et udvalg, der skulle udvikle 
metodeseminarerne på modul 4. Udvalget er gået i stå. I efteråret 2012 bliver metodeseminarerne afviklet 
som tidligere, men der bør arbejdes på en fremtidig løsning og et nyt udvalg bør nedsættes. Jeanette 
Magne Jensen og Mikala Hansbøl meldte sig til at deltage i udvalget. 
 
Der var ønske om, at datoer for metodeseminarer og skriveworkshops udsendes til koordinatorer. 
 
Vi skal have fundet ud af, hvordan de studerende bliver informeret om både metodeseminarerne og 
akademisk skrivecenters workshops. Der har tidligere været stor forvirring herom blandt de studerende og 
det ønsker vi at gøre noget ved. 
 
Der bør afholdes både metodeseminarer og akademisk skrivecenter workshops i Århus.  
 
Punkt 8: Forslag til organisering af koordinatormøder fremover og nyhedsbrev 
Janne Hedegaard Hansen stillede forslag om 

 at der blev afholdt to koordinatormøder pr. semester, og  at disse så til gengæld kom til at have en 
længere varighed 

 at både koordinatorer og modulansvarlige inviteres til hvert semesters første koordinatormøde 
 

Grundlaget for forslaget er at udbrede viden og information omkring masteruddannelserne og sikre, at 
koordinatormøder også kunne bruges mere konstruktivt i forhold til fagligt indhold. Bl.a. skal man i 
uddannelsesfagudvalget pege på nogle satningsområder og det kunne UFU’en godt tænke sig, at få input til 
fra koordinatorerne. 
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Det første møde med både modulansvarlige og koordinatorer kunne handle om de mere praktiske 
administrative ting og det andet møde kunne have et mere fagligt pædagogisk indhold. 
 
Koordinatorerne ønskede, at begge møder havde et praktisk/administrativt indhold i et eller andet omfang. 
Der var desuden ønske om, at modulansvarlige blev inviteret med til begge møder. De modulansvarlige 
kunne så selv vurdere om de ønskede at deltage. 
 
Koordinatorerne/modulansvarlige blev opfordret til at komme med ideer til hvad der skal diskuteres på 
koordinatormøderne.  
 
Punkt 9: Eventuelt 
En koordinator var interesseret i at erfaringsudveksle med andre koordinatorer omkring erfaringer med 
nedsættelse af alumneforeninger.  Ambitionen på alumneområdet er at vi hvert efterår eller forår inviterer 
alle tidligere studerende til fælles foredrag. Bagefter foredraget skal der afsættes tid til de enkelte 
uddannelser, så de kan nedsætte alumner for deres uddannelse eller mødes i en allerede eksisterende 
alumne. Vi regner med, at det kommer i gang fra efteråret 2012.  
 
Lis Hemmingsen oplyste, at hun havde modtaget en forespørgsel på udbud af masteruddannelsen i voksens 

læring og kompetenceudvikling i samarbejde med SoSu uddannelserne i Nykøbing F. 

 
 
 
 

Referatet er godkendt i mailhøring 
 


