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UFU-møde – Pædagogisk sociologi og MA LLL 

 

Deltagere:  

Anne Larson, Jørn Bjerre, Kira Vinberg, Camilla Geisler Hansen, Lise Skjøt Møller, Niels Ro-

sendal Jensen, Dorthe Pehrson (referent) 

 

Afbud: 

Jonas Lieberkind, Christian Christrup Kjeldsen, Daniel Hansen, Stephan Reinemer, Bettina 

Høgenhav, Dirk Michel-Schertges, Thomas Sprogø, 

 

- 

 

Referat 

 

1) Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde 

Der er ønske om, at dagsorden udspecificeres, så det er lettere at forberede sig til mødet. 

Der ønskes også gerne en dagsorden i god tid. Forståelse for, at dagsorden kom sent den-

ne gang. 

Herefter godkendes dagsorden og referat. 

 

2) Orientering: 

i) Fra uddannelseskoordinator 

- VIP og administrationen ligger underdrejet pga. fremdriftsreformen. Studerende ram-

mes fra 1. september. 

- Stephan sender forvaltnings loven til orientering, med næste dagsorden, da UFU er en 

del af det offentlige system, og der derfor er visse retningslinjer, der skal følges. 

- Der er ca. 420 ansøger til pæd. soc., heraf er ca. halvdelen pædagoger. Vi kan ikke se om 

de ansøger vi har fået, er 1. 2. eller 3. prioritet. Det blev foreslået, at der i det nye semester 

sættes tid af til at kigge på positivlisten. Det er aftalt for alle uddannelser ved instituttet, 

at vi ikke optager studerende, der ikke har vedlagt relevansbeskrivelse. Ifølge Optag er 

ansøgerne blevet rykket flere gange. Der optages 100 i Emdrup og 80 i Århus. 

- Specialer: Alle, der har bestået 90 ECTS efter sommereksamen, skal inden den 20. maj 

udfylde ønske om vejledertildeling på mit.au.dk. De der ikke har nået det, kan efter til-

meldes. Venter fortsat på et mere præcist tal for potentiale specialestuderende i efteråret.  

Der var ca. 30 deltager ved specialeseminar/workshop. I august og september afholder 

vejledning specialeworkshop i Århus. lign. afholdes i Emdrup. 

 

ii) Fra studienævnet 

- Der er nedsat en gruppe på ARTS som gennemgår studieordningerne, med henblik på 

ensartethed. 

- Der ønskes tid sat af på et UFU møde i efteråret til en snak om studieordningen  

- Dispensationsansøgningerne er vendt i forretningsudvalget. Der ønskes en præcedens 

liste.  
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- SN har drøftet studiementorer, men der er ingen penge til det. Der kan eventuelt søges 

eksterne midler. Det overvejes om der skal være tale om en fælles ordning for hele insti-

tuttet Grænserne til Studievejledningens arbejde skal dog lige afklares. 

 

iii) Fra de studerende 

- De studerende ytrede ønske om, at der oprettes et nyhedsbrev til de studerende på BB. 

Der er ikke tid til at påtage sig opgaven i administrationen, så hvis det skal ske, må stu-

denterrepræsentanter gøre sysselsættes. De studerende tager forslaget med i studienæv-

net for, at høre om andre er interesserede i det.  

 

3) Undervisningsplaner 

På baggrund af diskussioner ved forrige UFU-møde om et forslag til forsøg med anderle-

des eksamen på PST, havde Stephan kontaktet Uddannelsesjuridisk service (UJS) for en 

afklaring af reglerne. Ifølge svaret fra UJS kan at engelsk abstract og petitum ikke 

være et krav til bedømmelsen, da det ikke står i studieordningen. Desuden er den foreslå-

ede eksamensform ikke i overensstemmelse med studieordningen. Det blev besluttet, at 

Jørn tager kontakt til UJS for at høre, om det er tilstrækkeligt at skifte ”paper” ud med 

”opgave” i teksten samt for at høre om, hvad er der af muligheder i forhold til gruppeop-

gave eller individuelopgave. Det blev desuden besluttet at tage spørgsmålet om engelsk 

abstract og petitum op igen til efteråret i forbindelse med en eventuel revision af studie-

ordningen. 

 

- Efter en mindre diskussion om UFUs rolle i relation til undervisningsplanerne blev det 

besluttet, at UFU skal forholde sig til den overordnede udvikling af uddannelsen. I for-

bindelse med undervisningsplanerne skal UFU sikre, at de lever op til studieordningen og 

andre formelle regler. UFU kan desuden opfordre undervisere/modulkoordinatorer til 

at ændre på konkrete forhold på modulet. 

- Der blev udtrykt ønske om, at datoerne for årgangsmøderne skrives i undervisningspla-

nerne sammen med andre fælles møder. 

- Da ikke alle undervisningsplaner var sendt ud til UFU-medlemmerne blev det besluttet, 

at Uddannelseskoordinator sender de planer, hun ligger inde med, og at der på den bag-

grund gennemføres en mailhøring. Eventuelle kommentarer skal sendes til Uddannelses-

koordinator senest fredag den 29. maj 2015 

 

Fokusområder i valgfagene. Diskussion om fokusområderne på mødet i september. 

 

4) Valgfag foråret 2016 

- På baggrund af en diskussion af fremtidens valgfag blev det besluttet at fokusom-

råderne for valgfagene tages op på UFU-mødet til september. 

- Det blev endvidere besluttet, at diskussionerne om ønsker til valgfag også skal 

inddrage resultaterne af evalueringerne. 

- Der skal fremover arbejdes på en større forskel på omfanget af 10 ECTS og 20 

ECTS valgfag. 
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- En brainstorm om mulige temaer for fremtidens valgfag ledte frem til følgende 

potentielle temaer: 

o Mulighed for fordybelse i forskningsmetoder 

o Mulighed for fordybelse i konkrete teorier eller teoretiske retninger 

o Praktik/virksomhedsprojekt 

o Organisationssociologi og ledelse 

o Historiske perspektiver 

o ”Fagområder” 

 

 

5) Eventuelt 

 

- Der er 15 tilmeldte på modulet Livshistorie, der ligger hen over sommeren. Det 

udbydes derfor. 

- Anne vil tage kontakt med UJS for at afklare hvilke muligheder der er i forbindel-

se med en eventuel studieordningsrevision. 

 

 


