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Mødedato: 22. marts 2019 kl. 11-12.30 
Mødested: Emdrup D120, Århus 1483-523 
Mødeemne: Masterkoordinatormøde 
 
Deltagere: Eva Silberschmidt Viala, Søren Langager, Kristina Mariager-Andersson, 
Anna Kathrine Frørup, Rie Thomsen, Helene Gad Ratner, Christian Sandbjerg Han-
sen, Ulrik Brandi, Bergthora Kristjansdottir, Jeanette Magne Jensen, Frans Ørsted 
Andersen, Monica Carlsson, Pernille Hovej, Trine V. Hansen, Hilde Bollen, Merete Ju-
stesen (ref.) 
 

 

 

AD 1) Godkendelse af dagsorden 

Eva Silberschmidt Viala leder mødet, da Vibe Aarkrog desværre er forhindret.  

Dagsordenen er godkendt 

 

AD 2) Evt. meddelelser 

a) Vibe Aarkrog er tiltrådt som UN-forperson den 1. marts 2019 

b) Der er en ny organisering i Arts Studier pr. 1.2.19. Det tidligere masterstudie-

center er lagt sammen med studiecentret for de ordinære uddannelser fra 

1.2.19. Det betyder en reducering af åbningstiderne fra 5 dage om ugen fra 12-

14 til 3 dage om ugen fra 12-14. Studieleder har udtrykt bekymring for denne 

ændring til prodekanen da den kan komme på tværs af instituttets satsning og 

ønske om at udvikle masterområdet. Foranlediget af dette og af andre admini-

strative ændringer i Arts Studier er der blevet nedsat en Taskforce, som følger 

udviklingen tæt.   

 Kommentarer: 

• Koordinatorerne er bekymret for, at de studerende i stedet kontakter 

dem. Det blev aftalt, at koordinatorerne/underviserne skal være op-

mærksomme på denne opgaveglidning i tæt samarbejde med Vibe 

Aarkrog. Vibe Aarkrog samler op på henvendelserne i tæt dialog med 

studieleder.  

• Koordinatorerne er ligeledes bekymret for at der går længere tid på, at 

de får svar på deres henvendelser.  

 

Ad 3) Status på udviklingen af masterområdet - fremlæggelse ved forper-

sonerne for de 3 arbejdsgrupper 
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Studieleder startede med at fortælle om baggrunden for udviklingsprocessen. 

 

I efteråret 2017 var alle koordinatorerne på Bernstorff Slot for at diskutere udvikling af 

masteruddannelserne. På baggrund af det og rapporten fra 2010 blev der nedsat en ar-

bejdsgruppe, der indstillede 5 nye masterudbud. Institutledelsen besluttede, at arbejde 

videre med 3 masteruddannelser. 1 inden for ledelse, 1 inden for læring og kompeten-

ceudvikling og 1 inden for medborgerskab, trivsel og velfærd. Mandatet var at tage ud-

gangspunkt i de nuværende masteruddannelser. Der blev nedsat 3 arbejdsgrupper til 

at arbejde videre med de tre masterudbud. Derudover blev der nedsat en styregruppe, 

hvor forpersoner fra alle tre masteruddannelser er med ud over studieleder, Kim Beh-

rens Jessen og Merete Justesen. 

 

Der er flere masteruddannelser, der ikke har kunne tænkes ind i dette fremtidige ud-

bud. Det er bl.a. positiv psykologi, der har et stort optag. Derfor har ledelsen besluttet, 

at den fortsætter som selvstændig uddannelse, men at den skal udvikles/moderniseres 

og ind under den modulstruktur, der er besluttet i styregruppen for det fremtidige ma-

sterudbud. Uddannelsen skal uddannelsesevalueres i 2019 og bruger uddannelseseva-

lueringen som et afsæt for udviklingsprocessen. 

 

Derudover er det besluttet, at masteruddannelsen i vejledning også fortsætter som 

selvstændig uddannelse. Det skyldes, at uddannelsen giver en særlig kompetence som 

vejleder, som er nedfældet i bekendtgørelsen om Studievalg Danmarks vejledning om 

valg af videregående uddannelse. Uddannelsen bliver, afhængigt af ansøgertallet, mu-

ligvis kun udbudt hvert andet år. Uddannelsen skal også udvikles/moderniseres og ind 

under den nye modulstruktur. 

 

Der vil ikke blive igangsat nye markedsføringsinitiativer på de eksisterende masterud-

dannelser, men den hidtidige markedsføring vil fortsætte. Der har været stor utilfreds-

hed med hvordan masteruddannelserne har været markedsført. Ledelsen er enig heri 

og der vil fremover blive lagt en markedsføringsstrategi. 

 

Strukturen som styregruppen har besluttet for de nye masteruddannelser er følgende: 

et 10 ECTS obligatorisk modul og 5 ECTS valgfag på semester 1, 2 og 3 og et 15 ECTS 

masterprojekt på 4 semester. Valgfag skal udbydes på tværs af masteruddannelserne. 

Der skal være en valgfagspulje som giver de studerende reelle valgmuligheder. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202215
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202215
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Kriterier for udvikling/modernisering af uddannelserne: Teknologi skal være inte-

greret i uddannelsernes problemstillinger. Internationalisering skal være en inte-

greret del af uddannelserne. Det tredje kriterium er om der er en særlig masterpæ-

dagogik. Herudover skal der også være en tættere tilknytning til praksis. 

 

Kommentarer: 

• Det er vigtigt, at få meldt klart ud til omverdenen, at masteruddannelsen i vej-

ledning fortsætter, da rygterne om nedlæggelse stadig florerer. 

• Hvordan tænker man valgfagene i den nye struktur? Eva Silberschmidt Viala 

forklarede, at der endnu ikke er faste principper for valgfagsudbuddet, men at 

styregruppen arbejder på det og det er beskrevet i procesplanen for udvik-

lingsprocessen. 

 

Fremlæggelse fra arbejdsgruppen ”Læring, kompetenceudvikling og tek-

nologi” ved forperson Ulrik Brandi 

Arbejdsgruppen arbejder med en faglig videreudvikling af masteruddannelsen i voks-

nes læring og kompetenceudvikling. Arbejdsgruppen består af: Ulrik Brandi, Monica 

Carlsson, Kristina Mariager-Andersson og Vibe Aarkrog. 

Der har været afholdt et kick-off-møde og 2-3 arbejdsgruppemøder. Arbejdsgruppen 

har primært arbejdet på uddannelsens kompetenceprofil. I næste uge er der aftager-

møde, hvor arbejdsgruppen forventer at få konstruktiv feedback.  

• Modul 1 har fokus på individuel læring på arbejdspladsen. 

• Modul 2 har fokus på læring i kollektiv aspekt og i organisationer 

• Modul 3 har fokus på udvikling og evaluering i praksis 
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Teknologi går på tværs af de tre moduler og arbejdsgruppen forventer, at få specifik 

feedback fra aftagermødet på hvordan de synes, at teknologiaspektet er inddraget i ud-

dannelsen. 

 

Kommentarer: 

• Hvor tæt er valgfagene beskrevet i studieordningerne? Eva Silberschmidt Vi-

ala svarer, at der nok vil komme en overordnet rammebeskrivelse i studieord-

ningerne. 

• Forslag til valgfag; Facilitering, motivation, vejledning  

• Hvordan kan vi være innovative i masterpædagogikken uden at eksamensfor-

merne også følger med? Eva Silberschmidt Viala svarer, at der er fokus på ek-

samensformer og at det bliver diskuteret i styregruppen. Dog er vi underlagt 

de samme krav som for de ordinær uddannelse. Vi kan mao. tænke kreativt in-

den for de givne rammebetingelser, men vi kan fx ikke fortsætte med dobbelt-

eksamen (skiftlig opgave og mundtlig eksamen). 

 

Fremlæggelse fra arbejdsgruppen ”Velfærd, trivsel og social mobilitet” 

ved forperson Christian Sandbjerg Hansen 

Arbejdsgruppen består af: Christian Sandbjerg Hansen, Birgitte Romme, Janne Hede-

gaard Hansen og Jens Christian Nielsen. 

 

Arbejdsgruppen har arbejdet med et udkast til en kompetenceprofil og faglig ramme. 

Der er endnu ikke en beskrevet modulstruktur. Uddannelsen forventes at blive en 

sammenlægning af masteruddannelserne i social- og specialpædagogik, myndighed og 

medborgerskab og sundhedspædagogik og sundhedsfremme. 

 

Arbejdsgruppen har set på tværs af velfærdsprofessionelle – personer med opgaver in-

den for integration og samskabelsesprocesser.  

 

Ny titel er p.t. på spil: ”Trivsel, inklusion og medborgerskab”. 

 

Modulstruktur tænkes på tværs af niveauer, men inden for videnskabsteoretiske områ-

der. P.t. tænkes følgende titler på modulerne: 

• Modul 1: Velfærd, ulighed og mobilitet 

• Modul 2: Deltagelse, engagement og motivation 
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• Modul 3: Videnskabelig metode og intervention 

 

Der skulle have være aftagermøde i næste uge. Desværre var der kun en, der kunne 

deltage. Arbejdsgruppen arbejder nu på at få inddraget aftagerne på anden vis. 

 

Kommentarer: 

• Det er beklageligt, hvis sprog og mangfoldighed ikke tænkes som en mere inte-

greret del af uddannelsen. Sproglig og kulturel mangfoldighed er et vilkår i 

samfundet. Hvordan integrerer vi det i uddannelserne. Christian Sandbjerg 

Hansen svarede: Kulturel mangfoldighed bliver integreret i uddannelsen, men 

sprog bliver ikke en del af det. Der er allerede et overload af tematikker tænkt 

ind i uddannelsen, så det har været nødvendigt at foretage fravalg.  

• Jeg havde forventet et stærkere fokus på specifikke professioner. Det lyder til, 

at I går efter de samme målgrupper. Eva Silberschmidt Viala svarede, at det 

har været diskuteret i styregruppen. Der skal være et professionsfokus på de 

tre uddannelser, der er forskellig fra hinanden.  

• Det er ikke professionen, men opgaverne folk har inden for professionen, der 

er fokus på. 

• Har man tænkt på kommunikationen til AU i rekrutteringsprocessen. Hvor 

kommer en studerende hen, når de kontakter AU? Jeanette Magne Jensen 

svarede: Enten til medarbejderne i Arts Studier, som sender videre til UN-for-

personen eller direkte til relevante koordinatorer. 

 

Fremlæggelse fra arbejdsgruppen ”Pædagogisk ledelse og innovation” 

ved forperson Helene Gad Ratner 

Arbejdsgruppen består af: Hanne Knudsen, Lars Qvortrup, Mie Plotnikof og He-

lene Gad Ratner. 

 

Arbejdsgruppen arbejder med en faglig videreudvikling af masteruddannelsen i le-

delse af uddannelsesinstitutioner. 

 

Der har været mange målgruppediskussioner i arbejdsgruppen. Skal der være en 

skarpere profil eller skal vi beholde en bred målgruppe? Arbejdsgruppen har be-

sluttet, at beholde en bred målgruppe, men med en toning af profilen. 
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Arbejdsgruppen vil gerne vide om uddannelsen er relevant for forsvaret og for 

hospitalsvæsnet. Desværre kunne de hertil relevante aftagere ikke deltage i afta-

germødet, så det ved vi ikke endnu. 

 

Arbejdspladsfokuseret ledelsesudvikling efterspørges meget. DPU er mere ambiti-

øse end diplomuddannelsen. Der arbejdes med det pædagogiske i fokus, fordi det 

er DPUs brand. Arbejdsgruppen skal blive bedre til at tegne den profil. 

 

Arbejdsgruppen diskuterer, hvordan de kan inddrage evidens og redskaber.  

P.t. ser modulerne sådan her ud: 

• Modul 1: Fokus på strategisk pædagogisk ledelse 

• Modul 2: Fokus på organisation og ledelse 

• Modul 3: Fokus på eksperimenterende ledelse 

 

Aftagermøde blev afholdt den 20. marts. 

 

Kommentarer: 

• Ingen specifikke kommentarer. 

 

Kommentarer på tværs af de tre fremlæggelser: 

• Jeg mangler stadig fokus på valgfagene? Christian Sandbjerg Hansen: 

Valgfagene ligger senere i procesplanen. Fokus her i starten af processen 

har været på kompetenceprofilen og de obligatoriske moduler. Det er både 

arbejdsgrupperne og styregruppen, der skal diskutere valgfagene.  

• Der mangler en udmelding på hvor mange undervisningsgange, der er til 

rådighed, så indholdet kan tilpasses. Eva Silberschmidt Viala: Det er ikke 

besluttet endnu. Det vil bl.a. afhænge af hvordan uddannelserne bliver or-

ganiseret og hvilken pris uddannelserne skal have. Det skal styregruppen 

bl.a. se på i dag. 

 

Ad 4) Retningslinjer for intern censur – evaluering 

Retningslinjerne blev drøftet meget kort. 

 

Kommentarer: 
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• Der blev udtrykt bekymring for de studerendes retssikkerhed, når det kun er 

en eksaminator.  

• Studienævnet har besluttet, at der skal være 2 interne bedømmere på interne 

bedømmelser, hvor der er mundtlig eksamen eller hvor der gives bedømmel-

ser efter 7-trinsskalaen.  

• Ved skriftlige eksamen hvor en opgave bedømmes ikke bestået skal det være 

muligt at inddrage en medbedømmer 

• Det kan være vanskeligt at finde interne bedømmere, og næsten umuligt, hvis 
retningslinjerne skal følges 

• Ofte giver det bedst mening, hvis de interne bedømmere kender modulet i for-

vejen (hvilket står lidt i modsætning til retningslinjerne som lægge vægt på 

armslængdeprincippet) 

 

Ad 5) Evt. 

• Timeregistrering af vejledning foretages i dag på baggrund af aflagte eksami-

ner, men da timerne er opdelt, ønskes diskuteret om ikke at timerne skal gives 

separat. Eva Silberschmidt Viala går videre med dette ønske i dialog med Vibe 

Aarkrog. 

• Det ønskes afklaret hvem og hvordan der tildeles vejledere til de fleksible af-

gangsprojektsstuderende. Det blev aftalt, at Rie Thomsen, Anna Kathrine Frø-

rup og Vibe Aarkrog kigger på det. 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

 


