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Mødedato: 11. december 2017 
Mødested: Emdrup D120 - Aarhus 1483-525 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Jonas Lieberkind, Gitte Jacobsen (næstformand), Cristina de 
la Villa González, Trine Bruun Algren Vestergaard, Jakob Eder-Jensen, Jørn Bjerre 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Mette Marie Nielsen, Silja Outzen Rasmussen,  
 
Tilforordnede: 
Emily Rachel Kandelker Jakobsen (VEST), Bettina Høgenhav (UVA), Kristine Kirk 
Mørk (SNUK), Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder) 
 
Afbud: Dirk Michel-Schertges, Dan Fog Enevoldsen, Natashia Rundberg Borg (gæst), 
jørn, niels Nicoline Krumbæk Perving, Jonas Hvas Andersen, Line Dam Pedersen 
 
Gæster: Marie Weller Ballentin, Nikoline Viktoria Møller Sørensen,  
 

1. Valg af ordstyrer 
Anne Larson vælges som ordstyrer. 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
Referatet er godkendt i mailhøring. Dagsordenen godkendes efter tilføjelse af et 
punkt omkring åbent hus-arrangementer og et punkt omkring evaluering af un-
dervisningen til eventuelt. 
 

3. Orientering 
 
3.1. Fra formanden 

 
3.1.1. Status for tildeling af specialevejleder 

Tildelingen af specialevejledere var i mål til fristen. Der skulle tildeles 
vejleder til 104 studerende fordelt på 90 specialer. En del har ikke fået 
den foreslåede vejleder. Blandt andet ønsker mange at skrive inden 
for organisation eller socialpædagogik og der er kun et begrænset an-
tal vejledere.  
Anne Larson foreslår, at der fremover fremstilles et vejlederkatalog, så 
de studerende kan foreslå vejleder efter relevans og ikke alene rela-
tion. I vejlederkataloget kunne der også være forslag til specialeemner. 
Valgfagene har i særdeleshed præget emnevalget, hvilket var ønsket 
men samtidig bliver en udfordring, når alle studerende vælger samme 
emner. Derfor skal det drøftes i afdelingen, hvad der kan gøres frem-
adrettet. 
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Det er blevet foreslået, at færdige studerende inviteres til at fortælle 
om deres speciale, især hvis specialet har et alternativt emne og har 
bidraget til at de fik arbejde. 

 
3.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

 
3.2.1. Evaluering af undervisningen E2017  

De studerendes repræsentanter har være ude på alle moduler og op-
fordre til, at der foretages kvantitativ evaluering. De har noteret antal-
let af deltagere, da det måske kan afspejles i svarprocenten på evalue-
ringerne. Det aftales, at de sender tallene til afdelingsleder. Studenter-
repræsentanterne oplevede nogen modstand mod evalueringerne især 
i Emdrup. Afdelingsleder understreger, at holdningen blandt medar-
bejdere og studerende skal påvirkes, da evalueringerne er vigtige og 
uddannelsen bliver målt på evalueringerne. 
Der er to ens spørgsmål i evalueringerne. Det er desværre opdaget for 
sent.  

 
3.2.2. Tutorernes rådgivning/vejledning af medstuderende 

Mange studerende henvender sig med spørgsmål, som tutorerne prø-
ver at besvare eller henviser til vejledning/rådgivning f.eks. ved stu-
dievejledningen eller studiekontoret. 
I uge 2 holder studievejledningen infomøde om eksamen, hvor de stu-
derende kan stille spørgsmål af praktisk - ikke faglig - karakter. Der 
foretages ikke faglig vejledning. 

 
3.3. Fra studienævnet 

3.3.1. Arbejdsgruppe om fælles valgfag 
De små uddannelser på DPU føler, at der ikke er tale om et valg, da de 
ikke har mulighed for udbyde ret mange valgfag. Andre påpeger, at 
der er tale om et pseudovalg, når uddannelserne (især Pædagogisk 
psykologi og Pædagogisk sociologi) på baggrund af fordelingsreglerne 
fylder de populære valgfag op med egne studerende først. Derfor har 
Studienævnet nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighe-
derne for fælles valgfag på DPU.  

  
3.3.2. Arbejdsgruppe om spørgsmål til undervisningsevaluering 

Da der er decideret dårlige spørgsmål i undersøgelsen, er der nedsat 
en arbejdsgruppe bestående af Eva Viala og Anne Larson, der skal ar-
bejde på at udvikle spørgsmålene, så grundreglerne for spørgsmålsfor-
muleringer overholdes og der f.eks. ikke er flere spørgsmål i samme 
spørgsmål. 

 
3.4. Fra afdelingsleder 

Der holdes åbent hus-arrangement den 6. februar i Aarhus og 8. februar i Kø-
benhavn, hvor uddannelsen har mulighed for at præsentere sig selv. 
Der arbejdes pt. på stillingsopslag og ansættelser inden for socialpædagogik 
samt organisation og ledelse. Stillingerne forventes besat fra foråret 2019. 
 

3.5. Fra administrationen 
Størstedelen af de studerende, der er tilmeldt specialet i F18, har søgt om di-
spensation til at aflægge specialet efter 2017-studieordningen.  
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4. Diskussionspunkter 
4.1. Idéer til nye medlemmer af aftagerpanelet 

Uddannelsesnævnet foreslår, at nye medlemmer til aftagerpanelet kan 
komme fra KL og konsulenthusene (VIVE, Rambøll). 
Yderligere forslag til nye medlemmer efterspørges og kan sendes til Anne Lar-
son efter dette møde. 
Emnet skulle have været drøftet i Studienævnet i december 2017, men det er 
endnu ikke blevet dagsordenssat. 
De studerende vil gerne som minimum deltage som observatører i aftagerpa-
nelmøderne. 
Information om aftagerpanelet kan findes her: http://edu.medarbej-
dere.au.dk/om-dpu/aftagerpanel/.  
 

5. Beslutningspunkter 
5.1. Endelig vedtagelse af undervisningsplaner for foråret 2018 

Undervisningsplanerne godkendes endeligt uden yderligere kommentarer. 
 

5.2. Fastlæggelse af dato for januar-møde 
Det aftales, at Anne Larson sender doodles ud for januar-mødet og møderne i 
2018. 
Kristine Kirk Mørk afklarer, om der er aftalt møder i 2018 i Studienævnet og 
giver Anne Larson besked. 
 

6. Evt. 
6.1. Evaluering af undervisningen 

I Studienævnet synes flere, at tilbagemeldingen på evaluering af undervisnin-
gen i foråret 2017 ikke var udfyldt fyldestgørende nok i uddannelsesnævnene 
på DPU.  
Uddannelsesnævnet hæfter sig ved, at det kun kan evaluere på det forelig-
gende materiale. Hvis Studienævnet ikke kan godkende evalueringen på det 
næste møde, tager Uddannelsesnævnet evalueringen op igen. 
 

6.2. Åbent hus-arrangement 
Arrangementet varer fra kl. 14.30-19. Der vil være en halv times introduktion, 
hvorefter der holdes oplæg af 45 minutters varighed, som de kommende stu-
derende kan cirkulere imellem. 
Afdelingsleder opfordrer både VIP og studerende i Uddannelsesnævnet til at 
deltage. Arrangementet er det samme som de tidligere afholdte informations-
dage, derfor skal der måske nye ansigter til. De, der ønsker at deltage, bedes 
skrive til Dan Fog Enevoldsen, der sender nærmere information ud. 

http://edu.medarbejdere.au.dk/om-dpu/aftagerpanel/
http://edu.medarbejdere.au.dk/om-dpu/aftagerpanel/

