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Møde den: 10. februar 2016 kl. 12.00-16.00 
Lokaler: 2113-252 Trøjborg; Emdrup B101a  
Uddannelsesnævnet for pædagogisk sociologi (UN)  
 
Deltagere: Anne Larson, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Christian Christrup Kjeldsen, 
Nikoline Scanholm, Tanja Grøn Damsgaard, Louise Guldberg Roesen, Lasse Emil Niels 
Jensen, Bettina Høgenhav (referent)  
 
Fraværende: Niels Rosendal Jensen, Dirk Michel-Schertges, Janne Hedegaard Han-
sen, Stephan Reinemer 

Referat 

 
  
1) Godkendelse af referat og dagsorden  
Der foreligger et udkast til referat fra sidste møde, som medlemmerne snarest muligt 
vil få tilsendt pr. mail til godkendelse. 
 
Dagsorden blev godkendt med et yderligere pkt.: 2a. Rammeforretningsorden for ud-
dannelsesnævn på Arts. 
 
Jørn Bjerre blev udpeget som ordstyrer. 
 
2) Konstituering af UN (der skal vælges formand og næstformand)  
Da dette er første møde efter nyvalg, skal uddannelsesnævnet konstituere sig. Blandt 
VIP-medlemmerne er Anne Larson valgt som formand, og blandt studentermedlem-
merne er Lasse Emil Niels Jensen valgt som næstformand. 

a) Rammeforretningsorden for uddannelsesnævn på Arts var udsendt som 
bilag. Det anbefales, at de nye studentermedlemmer læser den, således at 
de er orienteret om uddannelsesnævnets opgaver. Afdelingslederen delta-
ger i uddannelsesnævnets møder, hvilket skaber en sammenhæng, idet 
afdelingslederen også har ansvaret for uddannelsen. 

 
3) Orientering:  
Fra uddannelseskoordinator:  
Universiteterne er trængte. Det skyldes til dels Fremdriftsreformen, der kræver at de 
studerendes studietid skal nedbringes, idet vi ellers mister en del af færdiggørelses-
bonussen, og dels en bebudet besparelse på 2 % årligt samt forhandlinger om æn-
dring af taxametersystemet. Der skal skæres i antal timer, herunder timer til D-VIP. 
Vi skal derfor diskutere, hvordan besparelserne skal iværksættes; administration, ek-
samen, vejledning. Vi skal se på det økonomiske først og herefter se, hvordan vi ska-
ber en sammenhæng i uddannelsen. De tidligere beregninger om 51 AT/STÅ er af-
skaffet. 
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Der har været afholdt uddannelsesdag på Arts, hvor alle studerende og ansatte har 
haft mulighed for at deltage. Formålet var at samle en bred kreds af interessenter på 
uddannelsesområdet til en fælles diskussion om kvaliteten i fakultetets uddannelser. 
 
Fra studienævnet: 
Der har været afholdt Studienævnsseminar februar 2016. Studienævnsformanden 
nævnte kort diskussionspunkterne på dagsorden, herunder forventninger til studiet, 
sammenhæng i studieordningerne, informationer på Blackboard mv. 
 
Fra studerende: 
De studerende rejser et generelt problem i forhold til opslag på Blackboard, der ofte 
vækker stor forvirring. 
 
 
Fra administrationen: 
Intet. 
 
 
4) Beslutningspunkter:  
På baggrund af det senest afholdte dialogmøde skal der igangsættes en udvidet hand-
leplan, idet elementerne i vores første udkast ikke var fyldestgørende; årsager til fra-
fald, semestersamtaler med de studerende, der er frafaldstruede, mentorordning (hø-
jere grad af kobling mellem studerende og underviser), lunchtalk, et større fagligt en-
gagement, andre typer af vejledning, samtale med modulkoordinator om trivsel mv. 
(dette findes bl.a. på Uddannelsesvidenskab) var nogle af de idéer, der blev nævnt. 
 
Anne Larson udarbejder et notat og sender til Mette Saks Nielsen på vegne af uddan-
nelsen. 
 
De indkomne forslag til valgfag blev alle godkendt til udbud i efteråret 2016 (under 
forudsætning af, at de også godkendes i studienævnet). Der oprettes kun valgfag, hvis 
der er mindst 20 tilmeldte studerende. For at udnytte lokalekapaciteten bedst muligt, 
har uddannelsesnævnet endvidere besluttet at sætte en generel øvre grænse på 30 
deltagere. 
 
De studerende ytrede ønske om, at også Virksomhedsprojekt og Køn og samfund var 
en del af valgfagsudbuddet til efteråret. Men med henvisning til de bebudede bespa-
relser, og at en del VIP skal afvikle opsparede timer, synes nævnet, at der allerede fo-
religger et hæderligt udvalg af valgfag for E2016. Det blev nævnt, at Virksomhedspro-
jekt ikke nødvendigvis er så dyrt et valgfag. Anne Larson tager det op med Janne He-
degaard Hansen for at se, om vi kan finde bemanding. Ellers åbnes der for, at de stu-
derende, der måtte være interesserede i at tage en form for praktik kan følge praktik-
valgfaget ved Uddannelsesvidenskab. 
 
 
5) Diskussionspunkter: 
Af hensyn til akkreditering af uddannelsen er det vigtigt, at modulkoordinator bruger 
tid på evaluering af undervisningen. Uddannelsesnævnet ønsker derfor, at Janne He-
degaard Hansen som afdelingsleder tager dette op på et afdelingsmøde og understre-
ger vigtigheden. 
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Anne Larson udarbejder en sammenskrivning af de forskellige evalueringer samt re-
sultaterne fra den netop afsluttede ordinære eksamen. Dette skriv vil komme i høring 
hos nævnets medlemmer. 
 
Punktet om Studieordningsrevision med fokus på F&F samt PST udsættes til næste 
møde. 
 
6) Eventuelt 
De studerende spurgte ind til rekruttering af tutorer til studiestart 2016. Der lægges 
opslag på Blackboard inden vinterferien. 
 
Christian Christrup Kjeldsen kom med forslag om at afholde et socialt arrangement 
for medlemmerne i uddannelsesnævnet, ligesom det der har været afholdt i studie-
nævnet. 


