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Møde den: 12. december 2016 kl. 12.30-15 
Emdrup D120; 2110-222 Trøjborg 
 
Uddannelsesnævnet for Pædagogisk Sociologi (UN) 
 
 
Deltagere: 
Anne Larson (formand), Jørn Bjerre (dog ikke punkt 1, 2, 3, 4.1 og 4.2), Jonas Lieber-
kind, Dirk Michel-Schertges, Niels Rosendal Jensen (dog ikke punkt 3, 4 og 5), Tanja 
Grøn Damsgaard, Louise Guldberg Roesen, Lasse Emil Niels Jensen (dog ikke punkt 4 og 
5)   

 
Afbud: Janne Hedegaard Hansen, Nikoline Scanholm  

 
Tilforordnede: 
Gitte Jacobsen, Cristina de la Villa González, Jakob Eder-Jensen, Bettina Høgenhav, 
Mette Saks Nielsen (under punkt 4.4), Dorte Puggaard (referent) 
 

Referat 

 

 
 
 
 
 

1. Valg af ordstyrer 
Jonas Lieberkind blev valgt til ordstyrer 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
Anne Larson orienterede om, at formuleringen under punkt 4.3 i referatet af 10. no-
vember 2016 har været til diskussion blandt nævnets medlemmer.  
Seneste referat blev dog godkendt efter afstemning i nævnet.  
 
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 
 
3. Orienteringspunkter 

3.1. Fra Uddannelseskoordinator 
 

3.1.1. Resultatet af valg af studenterrepræsentanter til Institutfo-
rum, studienævn og uddannelsesnævn 
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Anne Larson orienterede om resultatet af valg af studenterrepræsentanter og 
-suppleanter. På Pædagogisk Sociologi er valgt 4 repræsentanter og 2 supple-
anter med en god fordeling af studerende i hhv. Aarhus og Emdrup. 
 
3.1.2. Tilbagemelding fra møde med aftagerpanelet 
Anne Larson redegjorde for tilbagemeldingerne fra møde med aftagepanelet, 
hvor pædagogisk sociologi var vært. Panelet havde særligt fokus på beskæfti-
gelsesmuligheder og faglig relevant praktik.  Panelet var overordnet set posi-
tivt stillet overfor uddannelsen. 
 

 
3.1.3. Eksamen OU1 og OU2 sommer 2017 
Anne Larson orienterede om, at afleveringsfristerne på OU1 og OU2 nu er 
fastsat til henholdsvis d. 23. maj for OU2 og d. 6. juni for OU1. Bedømmerne 
på OU1 har således accepteret en kortere bedømmelsesfrist (3½ uge i stedet 
for 4 uger), så opgaverne kan være færdigbedømt senest d. 30. juni af hensyn 
til fristerne i forbindelse med syge-/omprøven. 

 
3.2. Fra Studienævnet 

Ingen Studienævnsmedlemmer var til stede på dagens møde. 
Anne Larson deltog dog på sidste studienævnsmøde som tilforordnet, da 
Christian Christrup Kjeldsen ikke kunne deltage. Anne orienterede overord-
net om, at Studienævnets arbejde pt. i særdeleshed kredser om at tilpasse 
uddannelserne til universitetets – og herunder Instituttets – vanskelige øko-
nomiske situation. 
 

3.3. Fra studerende 
Intet nyt 
 

3.4. Fra administrationen 
Intet nyt 
 

4. Diskussions- og beslutningspunkter 
4.1. Fastsættelse af nedre grænse for specialeomfang 

Nævnet drøftede – på foranledning af krav fra Studienævnet – en nedre 
grænse for specialeomfang.  
Nævnet ønsker, at sende et stærkt signal om, at den studerende selvstændigt 
skal kunne vurdere sin egen faglige indsats ifm. specialet. I forlængelse heraf 
og med baggrund i den samlede drøftelse, vedtog nævnet et nedre omfangs-
krav på 40 normalsider.  
Således indstiller nævnet et specialeomfangskrav på mellem 40 og 70 nor-
malsider.   
 

4.2. Evaluering af digital uddannelsesevaluering 
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Nævnet drøftede notatet fra prodekan, Niels Lehmann – jf. bilag 4.2 – i hen-
hold til de tre nævnte dimensioner: 1) Tekniske problemstillinger, 2) Fri-
hedsgrader og 3) Kvaliteten af spørgsmålsbanken. 
 
Ad. 1) Hverken studerende eller undervisere har oplevet tekniske problemer 
ifm. evalueringssystemet 
 
Ad. 2) Der er bred enighed om, at spørgsmålene i evalueringssystemet er for 
overordnede og dermed meget lidt brugbare ift. kvalitetsudviklingen af un-
dervisningen på det enkelte modul. Nævnet udtrykte således ønske om, at 
det fremover bliver muligt, at kunne supplere med egne spørgsmål. 
 
Ad. 3) Se ad. 2 
 
I forlængelse af ovenstående præciserede Anne Larson evalueringens for-
mål.  
Undervisningsevalueringen er dels et led i Universitetets overordnede ar-
bejde med kvalitetssikring ifm. akkreditering af uddannelser, dels et red-
skab til mere konkret undervisningsudvikling.  
Evalueringen har ikke til hensigt, at sammenligne undervisningen på 
tværs af uddannelser.    

 
 

4.3. Endelig godkendelse af undervisningsplaner F2017 
OU1: 
De endelige versioner af undervisningsplanerne for OU1 er endnu ikke fær-
diggjorte og dermed ej heller fremsendt til nævnet forud for mødet. Nævnet 
forhåndsgodkendte dog planerne under forudsætning af, at de tilrettes i hen-
hold til nævnets tidligere nævnte anbefalinger – jf. punkt 4.2 i referatet af 10. 
november 2016.   
OU2: 
Nævnet godkendte planerne for OU2 
 

4.4. Vedtagelse af kompetenceprofil i ny studieordning (Mette Saks, 
Arts Studier, er inviteret til at deltage i denne del af mødet) 
Anne Larson har fremsendt udkast til kompetenceprofil til kommentering pr. 
mail d. 01-12-2016. Annes udkast er udarbejdet med udgangspunkt i mini-
steriets kvalifikationsramme. Der er indkommet få kommentarer fra hhv. 
nævnsmedlemmer og administration (Mette Saks). Anne har fremsendt ny 
version af udkast til kompetenceprofil pr. mail d. 12-12-2016 – jf. bilag (uden 
nr.)  
 
Det blev nævnt, at det har været vanskeligt, at nå en grundig bearbejdning af 
det fremsendte pga. den korte tidshorisont.  
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Nævnet gennemgik indholdet i Annes udkast på detaljeret vis og drøftede lø-
bende forslag til sproglig præcision og forenkling. Mette Saks bidrog endvi-
dere med kommentarer og forslag. Nævnet gav herefter Anne fuldmagt til at 
formulere et endeligt forslag.  
Anne sender forslaget til godkendelse i Studienævnet.  
 

4.5. Fastlæggelse af forårets møder og vedtagelse af årshjul for arbej-
det i UN 
Udskudt til næste møde – Anne Larson udsender dog forslag til dato for ja-
nuar-møde snarest 

 
 

5. Eventuelt 
-  

 
 


