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1. Godkendelse af dagsorden 

2. Konstituering 

3. Skabelon til sagsfremstilling/dagsordenspunkter – til godkendelse 

4. Meddelelser:  

Fra studienævnet 

5. Valgfagsprocedure – herunder fordelingskriterier til drøftelse 

6. Valgfagsudbud - hvilke valgfag udbydes af Pæd.psyk. i E18? 

7. Evaluering af modul 1 – E17 

8. Specialeseminar – orientering om specialeseminar 2018 samt drøf-

telse af form og indhold i specialeseminaret fremover. 

9. Evt. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Kristine har et punkt vedr. etik-dokument, som tages op under Evt. 

Punkt 8 om specialeseminar kan eventuelt udskydes til mødet i marts. 

 

2. Konstituering 

Der er forud for mødet udsendt gældende forretningsorden for uddannelsesnævn på 

DPU, som beskriver uddannelsesnævnenes arbejdsform og opgaver – også i forhold til 

studienævnet. 

Eksempel: undervisningsplaner godkendes formelt i studienævnet. I praksis sker god-

kendelsen i uddannelsesnævnet, og studienævnsrepræsentanten status over for studie-

nævnet. 
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Af forretningsordenen fremgår, at møder indkaldes af formanden, som i samarbejde 

med næstformanden fastlægger dagsorden. 

Sådan har det ikke hidtil været praktiseret på Pædagogisk psykologi, men det besluttes 

at man fremover følger denne procedure. 

 

Det indskærpes, at alle medlemmer og observatører har tavshedspligt i forbindelse 

med sager, der forelægges til afgørelse, diskussion eller orientering, og som vedrører 

enkeltpersoners personlige eller økonomiske forhold. 

 

Afdelingsleder deltager i møderne som tilforordnet. 

 

De studerende spurgte til næstformandens rolle og arbejdsbyrde. 

Udover deltagelse i arbejdet med at fastlægge dagsorden og i øvrigt fungerer som kon-

taktperson/tovholder i forhold til formanden påhviler der ikke næstformanden særlige 

opgaver. 

 

Uddannelsesnævnet valgte Simon Nørby som formand og Gunilla Elisabeth Quist som 

næstformand. Man er efterfølgende blevet opmærksom på, at Gunilla er valgt som 

suppleant og derfor ikke kan vælges som næstformand. Der foretages derfor omvalg af 

næstformand på uddannelsesnævnsmødet i marts. 

 

3. Skabelon til sagsfremstilling 

I erkendelse af, at det flere gange har været svært at behandle punkter på uddannelses-

nævnsmøder, hvor punktstiller har været forhindret i at deltage, foreslås det man i for-

bindelse med indstilling af punkter udfylder en ’Sagsfremstilling’, så det er tydeligt for 

uddannelsesnævnet, hvad nævnet skal diskutere/tage stilling til. 

Uddannelsesnævnet vedtog dette og godkendte den udsendte skabelon. 

Pernille sørger for at udsende skabelonen, når mødeindkaldelserne opdateres forud 

for møderne.  

 

4. Meddelelser 

4.1 Nyt fra studienævnet: Charlotte har tidligere opfordret til, at alle læser det sidste 

studienævnsreferat forud for uddannelsesnævnsmøderne, så tiden i højere grad 

bruges på opklarende spørgsmål mv. fremfor referat af møderne. Charlotte un-

dersøger muligheden for, at ikke-endeligt-godkendte studienævnsreferater kan 

sendes til medlemmer af uddannelsesnævnet forud for møderne. 

Kvalitetssikringsprocedure: Det skal afklares, hvem der gør hvad i forhold til år-

lig status, undervisningsevaluering, uddannelsesevaluering mv. I studienævnet 

arbejdes der på en ny procedure for undervisningsevaluering – i den forbindelse 

er studienævnsformanden inviteret til at deltage i et kommende uddannelses-

nævnsmøde. 

Campusudvikling: Det er besluttet, at lejemålet for bygning C opsiges, og som 



 

 

 

ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Referat 
 

Pernille Munkebo 

Hussmann 

 

Dato: 20. februar 2018 

Ref: PMH 

 

Side 3/6 

følge heraf skal kantinen flyttes. Man benytter samtidigt lejligheden til at sætte 

gang i et større arbejde med at udvikle campus med henblik på at forbedre stu-

diemiljø mv. 

Endeligt har det været tutorernes arbejdsopgaver været diskuteret i studienæv-

net, idet flere tutorer fra optaget i 2017 har givet udtryk for, at der var for meget 

arbejde med at finde ud af, hvordan man booker lokaler mv. På den baggrund 

vil studienævnet indstille, at lokalebooking fremover foretages af universitetets 

fastansatte personale.  

4.2 Modul 2 er startet op, og det foreløbige indtryk er, at det går godt. 

Der er dog også enkelte uafklarede problemstillinger, bl.a. omkring den supple-

rende 5 ECTS-opgave, som enkelte studerende skal udarbejde i forbindelse med 

overflytning fra 2012- til 2017-studieordningen. 

De studerende synes, at modul 2 virker spændende, men anførte at der har væ-

ret, og måske fortsat er, lidt komplikationer i forbindelse til gruppedannelsen. 

Oplevelsen er, at de velfungerende grupper fra 1. semester er meget lukkede, 

hvilket betyder, at studerende som har været i gruppe, der ikke fungerede så 

godt har svært ved at komme ind i en ny gruppe. Dette på trods af, at undervi-

serne klart har meldt ud, at ingen grupper er lukkede før alle er i en gruppe. 

Det anføres videre, at der var for kort tid til gruppedannelsen, ligesom der er no-

get i forhold til faciliteringen af gruppedannelse, som ikke fungerede optimalt – 

også hvad angår de fysiske rammer. 

4.3 Modul 3: Fagmiljøet har brugt mange ressourcer på at finde en god grundbog til 

modulet. Tilsyneladende har det været rigtig svært for de studerende at skaffe 

den valgte grundbog. Det forlyder dog, at det nu er muligt at købe bogen. 

Da faget er helt nyt, vil der formentlig ske løbende justeringer – hvilket gør det 

ekstra vigtigt allerede nu at overveje, hvordan man kan lave en rigtig god slut-

evaluering af faget. Her modtager man gerne input fra de studerende i forhold 

til, hvilke spørgsmål der skal stilles i evalueringen. 

4.4 Simon Nørby skal til møde med censorformanden for Psykologi og afdelingsle-

der den 8. marts. Uddannelsesnævnet orienteres nærmere efter mødet. 

             

5. Valgfagsprocedure 

Studienævnet nedsatte på sit møde i november 2017 en arbejdsgruppe med det opdrag 

at opdrag at undersøge og udarbejde et konkret forslag til fælles valgfagsdag, fælles 

valgfagsudbud, fælles valgfagsbeskrivelser, ensartet regulering af minimum og 

maksimum for valgfagspladser. 

Uddannelsesnævnet har forud for dagens møde modtaget arbejdsgruppen indstilling 

til studienævnet til kommentering. 

 

Uddannelsesnævnet finder det problematisk, at der i indstillingen lægges op til, at 

egne studerende fra modsat studieby tildeles plads efter 1. prioriteter fra andre uddan-

nelser – særligt sådan som valgfagene fordeles mellem de to studiebyer (få udbud i År-

hus). Det vil betyde, at det er stort set umuligt for studerende på Pædagogisk psykologi 
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at få plads på valgfag i modsatte studieby. På den baggrund opfordrer uddannelses-

nævnet til, at kriterierne ændres, så egne studerende fra modsat studieby tildeles plads 

på deres 1. prioritet, før studerende fra andre DPU-uddannelser med samme valgfag 

som 1. prioritet. 

 

Der arbejdes i øjeblikket med to forskellige valgfagsdage i Århus og Emdrup. 

 

Nævnet finder det endvidere problematisk at vedtage en fælles valgfagsdag, idet den 

hidtidige fleksibilitet i tilrettelæggelsen af valgfagsundervisningen er afgørende for 

flere underviseres muligheder for at udbyde valgfag i Århus. 

 

Det blev foreslået, at man på Pædagogisk psykologi beder om tilladelse til, for enkelte 

valgfags vedkommende, at afvige fra den fælles valgfagsdag og tilrettelægge undervis-

ningen fleksibelt.  

Der var i nævnet opbakning til, at man overfor studienævnet markerer et behov for 

fleksibilitet i forhold til tilrettelæggelse af valgfag uden for de faste valgfagsdage, da 

det ellers kan være svært at finde undervisere til valgfag. 

 

Det er kommet uddannelsesnævnet for øre, at der i Århus er en opfattelse af, at uddan-

nelsen i Århus ikke prioriteres lige så højt som i Emdrup.  

Dette gav anledning til diskussion af muligheden for streaming af undervisning samt 

samarbejde mellem CUDIM/Århus og CUDIM/Emdrup. Dette tages op på mødet i 

marts. 

 

Vedr. kapacitet (minimum 20 og maksimum 35): uddannelsesnævnet tilslutter sig. 

 

Vedr. fælles valgfagsdag: Uddannelsesnævnet ønsker mulighed for at udbyde enkelte 

valgfag uafhængigt af den fastsatte valgfagsdag, når det ellers ikke er muligt at udbyde 

valgfaget. 

 

Vedr. fælles skabelon for valgfagsbeskrivelse: uddannelsesnævnet tilslutter sig og øn-

sker herudover, at der fastsættes et maksimum antal tegn for beskrivelserne. 

 

Vedr. fordelingskriterier: uddannelsesnævnet mener, at 2 og 3 etc. skal byttes om, så 

egne studerende fra modsat campus tildeles plads før 1. prioriteter fra andre uddan-

nelser (fra samme campus). 

 

6. Valgfagsudbud 

Der er en god bredde i det indmeldte udbud, men der er for få udbud i Århus. 

Simon skriver til de undervisere, som har meldt valgfag ind, om muligheden for at ud-

byde valgfag i Århus. 

Det er dog svært at beslutte hvilke valgfag, der eventuelt kan/skal udbydes i Århus, før 

studienævnet har truffet afgørelse om fælles valgfagsdag.  
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Vedr: ’Børns trivsel, læring og udvikling’: Her kan underviser med fordel informeres 

om, hvad de studerende allerede har af viden fra modul 3 (særligt Charlotte Ringsmo-

ses bidrag til modulet). Beskrivelsen kan med fordel kortes ned. 

 

Vedr. Motivationens paradokser: Valgfaget lyder rigtig spændende, men beskrivelsen 

kan med fordel forkortes og om muligt konkretiseres – evt. med konkrete eksempler 

på problemstillinger. Måske det også kan skrives tydeligere frem, at det også kan 

rumme medarbejdere, ledere og klienter. 

Det skal være klart, at faget er på kandidatniveau (i forhold til lignende udbud på BA) 

og vægter 10 ECTS. 

 

Vedr. hvidhed, andethed og racisme: der mangler oplysning om, hvilke teorier der an-

vendes. 

 

De studerende efterlyser fag omkring teknologi, bæredygtighed og byrum, arkitektur 

og læring, psykiatri, voksne, sorg, krise mv.  

 

7. Evaluering af modul 1 

Evalueringen er, grundet forskellige udfordringer, ikke blevet tilføjet spørgsmål på ud-

dannelsesniveau og er dermed meget overordnet. 

 

De udsendte dokumenter bilag (Word) er notater fra studievejledningens årgangsmø-

der i hhv. Århus og Emdrup. Årgangsmøderne er holdt i forlængelse af forelæsninger 

på modul 1. 

De studerende anfører, at det for mange ikke var tydeligt, hvad formålet med årgangs-

mødet var, hvorfor mange studerende valgte at gå hjem. Flere studerende har efterføl-

gende givet udtryk for, at de gerne ville have ytret sig vedr. modul 1. 

De studerende ønsker, at evalueringerne foregår på labhold, så flere føler sig trygge 

ved at ytre sig. 

De studerende er generelt meget pressede over eksamensformen på modul 1. Presset 

øges yderligere af, at modul 1 vægter 30 ECTS.  

Det blev foreslået, at de studerende gives længere forberedelsestid, hvilket affødte en 

længere diskussion. Spørgsmålet om længere forberedelsestid har været diskuteret i 

forbindelse med udarbejdelsen af 2017-studieordningen, og her besluttede uddannel-

sesnævnet som bekendt at holde fast i eksamensformen fra 2012-studieordningen: 

45 minutters forberedelse og 45 minutters eksamination. 

I forhold til undervisningen, oplever de studerende stor forskel på, hvordan undervis-

ningen på labholdene og på den feedback, der er givet til de studerende. 

Det er vigtigt, at det er klart, hvad der forventes i laboratorieholdene; Hvad er målet 

med undervisningen i regi af laboratoriehold, f.eks. hvad skal der ske med ’huset’. 
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Der efterlyses eksempler i undervisningen, som ikke er fra børne- og daginstitutions-

området. 

 

I forhold til utilfredshed med specifikke undervisere, blev det foreslået, at kritik af 

navngivne undervisere stiles direkte til afdelingsleder, Anne Maj Nielsen, som har per-

sonaleansvar. 

 

 

 

Charlotte ønsker, at studievejledningens årgangsmøder igen drøftes i uddannelses-

nævnet.  

 

8. Specialeseminar 

Punktet udsættes til mødet i marts. 

 

9. Evt. 

I forbindelse med empirisk forskning i forhold til specialet, skal der gennemføres en 

samtale om forskningsetik med den studerende, og vejleder skal skrive under på den 

studerendes skriftlige oplæg desangående.  

Det blev imidlertid anført, at det for vejleder kan være problematisk at skrive under. 

Punktet tages op på mødet i marts. 


