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Møde den: 24. oktober 2014 kl.10-12 

Emdrup, lokale D118 

UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

 

Til stede: Marianne Høyen, Niels Rosendal Jensen, Jonas Lieberkind, Camilla Geisler 

Hansen, Kira Vinberg, Lise Skjøt Møller, Stephan Reinemer, Bettina Høgenhav (refe-

rent) 

 

Fraværende: Jørn Bjerre, Pia Cort, Kristian Holch Andersen, Anne Holm Klebak, Ma-

riann Thiel Fuglsang, Dorthe Pehrson 

Referat 

1. Indledende 

Dagsorden godkendt. Listen over fremtidige arbejdsopgaver er endnu ikke blevet op-

dateret. Den udsendes på et senere tidspunkt. 

 

 

2. Meddelelser 

Fra studienævnet: 

Pædagogisk sociologi er ikke blevet ramt af ministeriets udmeldte dimensionering. 

Til september 2015 optager vi 100 i Købehavn og 80 i Århus med en overbookning på 

20 %. 

 

Fra AU centralt: 

Intet. 

 

Fra IUP administration: 

Marianne nævnte, at Dorthe Pehrson har udsendt informationsskrivelse vedr. vinter-

eksamen 2014/2015 med en frist for tilbagemelding af bl.a. vejledertildeling og inter-

ne censorer den 28. oktober 2014. 

 

Fra uddannelsesleder: 

Intet. 

 

Fra studerende: 

Se pkt. 3. 
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3. Øvrigt 

3.1.  

Camilla Geisler Hansen ville gerne have en diskussion om, hvordan vi sikre, at valg-

fagene overholder 14 ugers undervisningsaktiviteter, idet hun selv oplever, at valgfa-

get Kompleksitet, kommunikation og refleksivitet ikke lever op til dette krav. 

 

Det blev nævnt, at dette formentligt skyldes en nedskæring i valgfagets sessioner af 

hensyn til antallet af tilmeldte studerende.  

 

Det skal besluttes, om vi skal kører med reduceret undervisning, hvis antallet af stu-

derende er mindre end 20, eller om kurset helt skal aflyses, hvorefter de studerende 

foretager et omvalg. Vi skal endvidere indføre et max. på vores valgfag. Antallet på 

evt. maxgrænse bestemmes af den modulansvarlige. 

 

I forbindelse med godkendelse af undervisningsplaner, skal der fremover være plan-

lagt 14 ugers aktiviteter. 

 

3.2. 

Lise Skjøtt Møller har afholdt årgangsmøde med de studerende på 1. semester, hvor 

der viste sig mange frustrationer. Det handlede bl.a. om manglende sammenhæng 

mellem Pædagogisk sociologisk teori samt Forskningsmetoder og forskningsdesign, 

studiegrupper, manglende introduktion til metoderne, eksamen, manglende rød tråd 

m.m. Lise udarbejder en sammenfatning af de 10 siders noter, som hun efterfølgende 

tager op med de modulansvarlige. 

 

 

4. Beslutningspunkter  

Det blev besluttet i år at fastholde de nuværende optagelseskriterier ved det kom-

mende optag. For universitetsbachelorer skal der – som der plejer – være et indhold 

på mindst 45 ECTS pædagogiske og/eller sociologiske fag. For professionsbachelorer 

ønsker vi at gennemgå studieordningerne for en række uddannelser. Det kan vi imid-

lertid ikke nå her i år, hvorfor vi i første omgang bibeholder nuværende 'hvidliste' 

over BA-professioner, der kan optages. Dertil føjes, at hvis øvrige BA-

professionsuddannelser kan dokumentere et indhold på 30 ECTS pædagogiske 

og/eller sociologiske fag, kan ansøgeren optages. Dette lægger for i år op til en indivi-

duel vurdering, men ekstraarbejdet ifm at vurdere disse ansøgere er erfaringsmæssigt 

ikke voldsomt stort.  

 

 

5. Diskussion 

5.1. 

OU1: 
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Workshops fastholdes, men livsaldre nedprioriteres. De skal ansættes eksterne un-

dervisere/vejledere. Der mangler bl.a. en underviser til at varetage Diskursanalyse. 

 

OU2: 

Udkast til undervisningsplan er stort set på plads. Der skal udarbejdes en dispensati-

onsansøgning for eksamen, idet der tænkes i aflevering af en portfolio-opgave (aktiv 

undervisningsdeltagelse) i løbet af semestret, der munder ud i en mundtlig eksamen. 

Niels Rosendal Jensen, Hans Dorf og Pia Cort afholder møde og aftaler nærmere. 

 

Der var indkommet to forslag til valgfag. UFU fandt dog, at begge fag lå udenfor det 

pædagogisk sociologiske område, og at de var lidt for specielle i forhold til at skulle 

indgå i et bredt valgfagsudbud. 

 

Vi beder Jørn Bjerre genoverveje Chicagomodulet, alternativt at udbyde et organisa-

tionsorienteret modul, gerne med udgangspunkt i sin ph.d. 

 

Vi beder Kari Dahl overveje, om hun vil påtage sig modulkoordination mv. for Virk-

somhedsprojekt i F2015. 

 

Marianne Høyen er modulkoordinator for specialeseminarerne i København. Der 

mangler en modulkoordinator i Århus. Seminarerne i Århus varetages af Christian 

Christrup Kjeldsen og Kristian Kindtler. 

 

5.2. 

Der planlægges lærermøde den 12. december kl. 12-15, hvor emnet primært vil være 

specialer. Fra studieledertal pr. 1. september 2014 fremgår det, at 87 studerende po-

tentielt skal have en vejleder fra den 1. januar 2015. Der er derfor behov for at finde 

vejledningskræfter for F2015, herunder at inddrage eksterne. 

 

5.3. 

Der var enighed om, at kompendierne er blevet for store og for dyre. De studerende 

skal selv fremskaffe tekstmaterialet. Det skal primært kun være det materiale, som 

kan være svært at fremskaffe, der skal indgå i kompendierne. Marianne Høyen for-

midler denne beslutning til de modulansvarlige. 

 

5.4. 

I forbindelse med det forestående valg til UFU og studienævn skal de studerende mo-

biliseres til at opstille som kandidater. Camilla Geisler Hansen og Kira Vinberg vil 

være kontaktpersoner. Jørn Bjerre og Christian Christrup Kjeldsen formidler i Århus. 

 

 

6. Eventuelt 

Intet.  


