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1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson blev valgt 
 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 
De to seneste referater var ikke klar og blev derfor ikke godkendt. Det blev 
aftalt at de godkendes ved mailhøring når de er færdige.  
Et punkt om ”Årlig Status” blev tilføjet under orientering 
 

3. Orientering 
a. Fra uddannelseskoordinator 

 
i. Status for optagelse af nye studerende 

Anne Larson fortalte at relevansbeskrivelserne nu var læst og 
vurderet. Der er tilbudt plads til 100 studerende i Emdrup og 
80 i Aarhus. Ansøgerne er overvejende pædagoger (60 – 70 
%). Der synes at være flere der søger uden at have læst studie-
ordningen, men alene hjemmesiden. Det foreslås at gennem-
føre en undersøgelse af hvilket informationsniveau ansøgere 
har. 
Nogle ansøgninger ligner hinanden (og et eksemplar der er 
adgang til på nettet).  
Det blev nævnt, at læsningen blev struktureret anderledes i år. 
Der blev givet point fra 1 – 10. Der er en gennemsnitlig forskel 
mellem de forskellige læsere i Aarhus på 0.3 point. Der er ud-
sendt optagelsestilbud fra AU Optag. 
 

Møde den: 20. juni 2017 kl. 12.30 – 14.30 
Emdrup A112; 2113-252 Trøjborg 
Møde i uddannelsesnævnet for pædagogisk sociologi 
 
 
Deltagere:  
Anne Larson (formand), Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Jonas Lieberkind, Gitte Ja-
cobsen (næstformand), Cristina de la Villa González, Trine Bruun Algren Vestergaard, 
Jakob Eder-Jensen  
 
 
 
Tilforordnede:  
Janne Hedegaard Hansen (afdelingsleder), Stephan Reinemer (AU Studier, referent)   
 
 
 
 
 
 
 

Referat 
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ii. Status for studiestart 
Der blev orienteret om, at der vil blive afholdt introkursus i 
samme uge som studiestart. I Aarhus før studiestart, i Em-
drup efter studiestart. Janne Hedegaard planlægger introda-
gene. 
Der er programsat to festforelæsninger og lagt mere vægt på 
det sociale og studiegruppedannelse. Tutorerne vil stå til rå-
dighed i dagene. 
Tutorer kan henvende sig til Janne med spørgsmål. Christian 
Kjeldsen deltager i studiestarten. 
 

iii. Administration af specialer 
Anne Larson fortalte at administrationen af specialer er flyttet 
til Aarhus, med nogle opstartsvanskeligheder. Tildeling af 
censor er fra administrationens side overdraget til censorfor-
manden på trods af, at censorkorpset for pædagogisk sociologi 
ikke er et humanistisk censorkorps, og at censorformanden 
ikke er blevet spurgt., Informationer om baggrunden for skif-
tet har ikke været udmeldt klart og i god tid til underviserne.  
Tildelingen af specialevejleder har også været præget af van-
skeligheder. 
Det blev fortalt at tildelingen af vejleder fremover vil være en 
ren administrativ proces, hvor fordelingen sker ud fra hvem 
der har timer og det valgte emne. Fordelingen sker fortsat lo-
kalt, af en på uddannelsen udpeget VIP. 
Der vil fortsat være mulighed for de studerende at komme 
med forslag til  vejledere. De fleste specialestuderende har i år 
fået en af de vejledere.  de selv havde foreslået. 
Det blev bemærket, at der er en merarbejdspukkel, som er ved 
at blive afviklet. Indtil den er væk er det svært at få nye ansæt-
telser i stand, hvilket også har betydning for besættelsen af 
vejledning af specialer. 
 

iv. Årlig status 
Emnet har tidligere været behandlet i UN. Der er nu holdt 
møde med ledelsen, hvor der blev argumenteret for en stu-
diementor-ordning. Ledelsen er ikke afvisende. 
Betydningen af den individuelle vejledning blev også drøftet. 
Forslaget om studiementorer vil fortsat blive fremført i rele-
vante fora. 
Vi skal holde fast i dialogen med de studerende, for at finde 
områder der kan bidrage til hurtig gennemførsel. 
 
  

b. Fra studienævnet 
Intet nyt  
 

c. Fra studerende 
Intet nyt 
 

d. Fra administrationen 



 
 

    

Side 3/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
ARTS 

 

Der blev orienteret om at Studieordningen af 2017 nu er online. 
 

4. Beslutningspunkter 
 

a. Godkendelse af undervisningsplaner 
Alle Undervisningsplaner forelå i et færdigt udkast.  
 
Pædagogisk sociologiske teorier: : Uddannelsesnævnet anmoder om, 
at Jens Rasmussen i den ene af sine sessioner i Århus udskifter noget 
af litteraturen (1 eller 2 tekster) med  en tekst, der ikke er skrevet af 
ham selv . 
 
Videnskab og metode: Ingen kommentarer 
 
Valgfag i social ulighed (10 ECTS): Uddannelsesnævnet opfordrer til. 
At der ikke gennemføres kollektiv vejledning via videolink. Der opfor-
dres til at tilføje en vejledningsgang mere på hvert campus, og at der 
udbydes kollektiv vejledning uden videolink. 
 
Valgfag i magtrelationer, oplevelsesanalyse og sanselig orientering (10 
ECTS): Der mangler 4 undervisningtimer for at faget lever op til mini-
steriets krav om undervisningsomfang for 10 ECTS. Uddannelses-
nævnet opfordrer til at der tilføjes en undervisningsgang og at ekskur-
sion i den Gamle By i Århusudvides med 1 time. 
 
Valgfag i organisation, ledelse styring (20 ECTS): Uddannelsesnævnet 
opfordrer til, at alle undervisningsgange beskrives med hensyn til mi-
nimum indhold og forberedelse. 
 
Valgfag i socialpædagogik (20 ECTS): Uddannelsesnævnet anmoder 
om, at der tilføjes indhold og forberedelse under session 4 
 
Valgfag i kvantitative metoder (10 ECTS): Ingen kommentarer. 

 
b. Fastlæggelse af eksamensfrister 

Det blev fortalt, at man søger mod at placere eksaminer tidligt i de-
cember. Ved vintereksamen 17/18 er det kun for 20 ECTS valgfag, at 
det er lykkedes at placere dele af eksamen i december. 
Det skyldes, at 20 ECTS fag har flere undervisningsgange at overstå 
inden eksamen kan påbegyndes. 
Planen blev godkendt og der tilstræbes yderligere tilbagerykning 
fremover. 
 

c. Vedtagelse af spørgsmål til evaluering af efterårets under-
visning 
Der er vedtaget i høj grad at fastholde de samme spørgsmål  som tid-
ligere for at kunne sammenligne over årene. Studienævnet har dog 
besluttet at stille et nyt spørgsmål på 1. semester til den kommende 
evaluering: ”Dette fag har bidraget til min indføring i uddannelsens 
fagområde.” i stedet for at spørge til sammenhængen med resten af 
uddannelsen. 
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Der er enighed i uddannelsesnævnet om, at enkelte spørgsmål virker 
meningsløse. Det giver således ikke mening at spørge til vejledning, 
når uddannelserne pålægges at afskaffe individuel vejleding. Der blev 
fremført en del synspunkter ang. de faste spørgsmål. Flere af syns-
punkterne var ikke bifaldende. 
Det foreslås at man udvikler en teknik, hvorefter de studerende tvin-
ges til at svare (evt. via BlackBoard). 
 
Det blev besluttes at bibeholde de øvrige spørgsmål fra sidste år, dog 
fjernes spørgsmål vedrørende den administrative service, da det ikke 
er tydeligt hvad der spørges til. 
 
Det blev af et enigt uddannelsesnævn fremført,at så længe spørgsmå-
lene ikke findes relevante er det svært at få bedre svarprocenter. 
 

5. Diskussionspunkter 
 

a. Evaluering af forårets undervisning 
 
OU1: 
Det blev fremført at vejledningen har meget forskellig karakter inden 
for kurset. Nogle modtager individuel vejledning, andre kollektiv, 
mens Master Classes også skulle fungere som en type vejledning. 
Der opfordres til en bedre forventningsafstemning inden Master Clas-
ses. 
Det vurderes, at der ikke er behov for at møde frem til mere end 1 Ma-
ster Class. I så fald skal der tilbydes mere undervisning. 
OU2: 
Der var en del kommentarer til den kvalitative evaluering, hvor man 
ikke mente sig hørt og oplevede at kritik blev mødt med modstand. 
Der er en stor forskel mellem den kvantitative undersøgelse og refera-
tet fra den kvalitative evaluering. 
Det fremføres det principielle synspunkt, at der ikke gennemføre kva-
litativ evaluering af egen undervisning. Det bør være andre personer 
der står for evalueringen. 
 

6. Evt. 
Den afgående afdelingslederen takker for denne gang. 
 
Mødelederen takkede for god ro og orden. 


