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1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet om undervisningsevaluering udgår – herefter blev dagordenen god-
kendt. 
 
2. Opsamling på referat fra 13. september 2012 
Vedr. punkt 2a: om at godkende censorer forud for aflevering af specialet – 
Marianne Høyen laver et udkast til procedure, som sendes i høring. 
Vedr. 2c: Der skal i godt tid samles op på studiestart, velkomstbreve mv. for 
efteråret 2013. 
Punkt 3: Diskussion omkring holdstørrelser og undervisning på uddannelsen 
bør sættes på dagsordenen igen på et UFU-møde i foråret. 
Punkt 4: Vedr. it-baseret læringsaktivitet i forbindelse med virksomhedspro-
jektet; dette bør skrives ind i et ide-katalog, så det kan tages op igen senere. 
Det samme gælder Pernille Krogh Fryds projekt om evaluering. 
Vedr. punkt 7: Sommerskole for specialeskrivere skal der også følges op på. 
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3. Meddelelser 
3.1 Dorthe Pehrson varetager nu alt vedr. eksamen på MALLL.  
3.2 Forslag til studiestøttende aktiviteter. To af UFUs fire forslag gik videre, 

det ene - et kollokvieforløb v. Søren Nagbøl og Dirk Schertges - kunne 
umiddelbart sættes i værk, mens et sommerskoleforløb for specialeskri-
vere, 'Specialeboost', skal diskuteres nærmere. Forslag om at Søren 
Nagbøl og Dirk laver det som et work-in-progres som 5. session i speci-
aleseminaret i foråret 2013. 

3.3 Konsulentarbejdets metodik - forslag om tilvalgsfag i konsulentarbej-
dets metodik ligger p.t. stille pga. arbejdsbelastning. Derudover bør 
man genoverveje relevansen af et sådant tilvalg på baggrund af uddan-
nelsens økonomi.  

3.4 Christina Johannsen bliver ansat som studenterstudievejleder på IUP. 
Studieleder, Søs Bayer, har udesendt et notat, som angiver, at man fort-
sætter praksis med at bemande uddannelserne med 25% D-VIP. Det be-
tyder, at Pædagogisk sociologi burde have min. en ekstra VIP ansat, af-
hængigt af, om man medregner eksisterende kvalifikationer blandt 
VIP’erne. Uddannelseslederne skal melde tilbage med argumentation 
for nyansættelser og samtidigt gøre rede for, hvilke kvalifikationer, der 
er behov for på de enkelte uddannelser (dette har uddannelsesleder 
gjort d. 6.11. i skrivelse til institutleder, studieleder og Søren Fransén) 
 UFU tilsluttede sig det brev, som uddannelsesleder havde forfattet på 
vegne af UFU. 

 
4. Kortere diskussionspunkter 
4.1 Fremtidigt optag: Det nuværende optag er beskrevet i 'optagelsesmanu-

alen'. Ifm. ændring af suppleringsbekendtgørelsen, havde man ønsket 
at revidere optagelseskriterierne. Da godkendelse af den reviderede be-
kendtgørelse er strandet, er det dog de hidtidige kriterier, der skal tages 
udgangspunkt i ved optaget i 2013. I mellemtiden har der også vist sig 
nye fagområder, som søger optagelse, fx bachelorer i idræt og i folke-
sundhedsvidenskab. Disse er der for nuværende ikke mandat til at op-
tage, undtagen efter konkret vurdering/dispensation. Hvorledes stiller 
Pædagogisk sociologi sig til optag fremover? På sigt skal optagelseskri-
terierne indarbejdes i studieordningen. Diskussion om optagelseskrite-
rier sættes på som punkt på UFU-møde i starten af det nye år. 

4.2 Lokalesituationen fremover. Orientering og diskussion 
Der er udsendt to masterplaner for lokalefordelingen – én for Århus og 
én for København. Pædagogisk sociologi er i den nyeste plan for Kø-
benhavn blevet flyttet fra C001 til glassalen. Glassalen er aldeles uegnet 
til undervisning, bl.a. fordi betjentene ikke er forpligtiget til at stille 
borde og stole op.  
I Århus ser det acceptabelt ud – om end det er på marginalerne. 
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Uddannelsens kvalitet hører under studienævn, studieleder og institut-
leder. UFU går videre til studienævnet med lokaleproblematikken. Det 
er i forbindelse med planlægning af undervisningen vigtigt, at man som 
underviser ved, hvilke(t) lokal(er)man tildeles. 
UFU ønsker lokalefordelingsprincipper sat på dagsordenen for det 
kommende studienævnsmøde. Uddannelsesleder går videre med dette 
(har bedt studienævnsformand om at sætte punktet på studienævnets 
dagsorden snarest muligt). 

4.3 Tompladsordning: SN har diskuteret, hvorvidt IUPs uddannelser for-
søgsvis skulle udbyde tompladsordning. Marianne Høyen har sagt et fo-
reløbigt ’ja tak’ ud fra den betragtning, at nogle af modulerne måske 
kunne være interesserede? Dette tilsluttede UFU sig. Man afventer nu 
yderligere fra administrationen. 

4.4 Aftagerpanel: Der er nu fundet navne til aftagerpanelet, men listen er 
endnu ikke endeligt godkendt. Set fra Pædagogisk sociologis synsvinkel 
ser det fornuftigt ud – omend det ikke er optimalt, at aftagerpanelet 
skal dække så mange uddannelser. 
Studienævnet opfordrer til, at aftagerpanelets medlemmer inddrages i 
relevante diskussioner/aktiviteter relateret til uddannelsen. En oplagt 
ide kunne være arrangementer rettet mod de studerende om deres 
fremtidige arbejdsmarked, eventuelt en ’fagcafé’ med deltagelse af en-
kelte fra aftagerpanelet og nyuddannede i arbejde. Dette tages op igen 
på et UFU-møde i foråret. 

 
5. Evaluering af undervisning – F2012 
Udgår 
 
6. Valg til UFU: 
Jørn Bjerre (Århus) har tilkendegivet, at han er villig til at stille op til UFU i 
stedet for Hans Dorf, der går af til foråret 2013. Formelt set mangler man så 
en anden suppleant (4 VIP + 2 suppleanter samt 4 studerende + 2 supplean-
ter). Det blev foreslået at tilbyde en plads til CEFU. Dette var der bred opbak-
ning til (uddannelsesleder har forespurgt om interessen herfor) 
Det ser ud til, at der blandt de studerende, kan findes 4 medlemmer og 2 sup-
pleanter. 
 
7. Undervisning fremover 
7.1 Der er et ret stort frafald i begyndelsen af semestret. Der undervises på 

meget store hold, hvor man som underviser har dårlig kontakt med 
hver enkelt studerende – spørgsmålet er, hvilken betydning dette har 
for frafaldet. Det kunne være interessant at undersøge, hvorfor stude-
rende falder fra, men det har tidligere vist sig svært at få frafaldne stu-
derende i tale. Derfor handler det om at få fat i de studerende, der over-
vejer at stoppe, men endnu ikke har truffet endelig beslutning. 
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Det kunne være interessant at gennemføre en forventningsafstem-
ningsundersøgelse for at se, hvor meget af frafaldet der skyldes skuffede 
forventninger. Dette tages op igen på et UFU-møde i foråret. 

7.2 Uddannelsens økonomi: Ikke overraskende, er det de store hold, der 
tjenes timer på. En del af overskuddet sættes til for at finansiere de 
mindre kurser som eksempelvis tilvalgene. Undervisning i Århus er dyr, 
fordi fuldt undervisningsudbud gennemføres for færre studerende end i 
København. Også specialer er dyre rent timemæssigt. 
Økonomien bør også indgå i en diskussion af det fremtidige udbud af 
tilvalg. Dette tages op på mødet den 30. november. 

7.3 Eksamensformer, herunder håndtering af sygeeksaminer, omgængere 
o.a.  
Der skal findes en mere systematisk måde at håndtere dette på, da det 
er meget tidskrævende som det administreres på nu. 
Eksamensformen på OU2 er lavet om til en skriftlig opgave. Til gengæld 
ligger eksaminerne på OU 1 og OU2 forskudt. 
Vedr. studium generale: Det skal ikke længere være en del af planen for 
PST, men præsenteres for sig selv. 

 
8. Godkendelse af undervisningsplaner F2013 
OU1: hver underviser skal præsentere en livsalder, forskning og en metode – 
det nye er, at de studerende skal melde sig på en workshop og arbejde med 
indsamlet empiri. Godkendt. 
 
OU2: læringsmålene er forenklet og modulansvarlig har taget det til sig, at 
UFU har bedt om, at modulet bliver mere empirisk. Godkendt med en be-
mærkning om, at der ønskes en tabeloversigt over hele forløbet samt redegø-
relse for, hvornår der sker hvad i forhold til emne, skriveperiode mv. i forhold 
til OU1. 
 
Suppleringsuddannelsen i Århus er fuldstændig som sidste år. Godkendt. 
Planen for København er ikke blevet færdig – denne sendes i mailhøring sna-
rest muligt. 
 
Specialeseminar: planen lægger op til, at specialevejledere inviteres til at del-
tage i seminaret den dag, hvor deres studerende fremlægger deres speciale. 
Godkendt. 
 
Virksomhedsprojekt: Der er ikke ændret så meget i forhold til tidligere. God-
kendt. 
 
Kultur, politik og struktur: der efterspørges en samlet fremstilling af, hvordan 
linjen er i kurset. Endvidere savnes der nyere litteratur inden for visse af em-
nerne. Godkendt foreløbigt. 



 
 

   

Side 5/5 

 

 
 

 
UFU indstiller til studienævnet, at planerne godkendes den 22. november 
(uddannelsesleder har skrevet til de modulansvarlige om de ønskede tilføjel-
ser). 
 
9. Beskæftigelsesundersøgelsen 
Tages op på mødet den 30. november. 
 
10. Mødeplan for foråret 2013 
Udsættes til den 30. november. 
 
11. Lokalesituationen – F2013 
Udgår 
 
12. Evt. 
 

 


