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Mødedato: 23. oktober 2017 

Mødested: Emdrup A011 - Aarhus 1483-556 

Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 

 

Deltagere 

 

Medlemmer: 

Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Niels Rosendal Jensen, Gitte Ja-

cobsen (næstformand), Cristina de la Villa González, Trine Bruun Algren Vester-

gaard, Jakob Eder-Jensen 

 

Suppleanter:  

Niels Rosendal Jensen, Silja Outzen Rasmussen, Mette Marie Nielsen 

 

Tilforordnede: 

Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Kristine Kirk Mørk (SNUK), Emily 

Rachel Kandelker Jakobsen (VEST) 

 

Afbud: Jonas Lieberkind 

 

 

1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson vælges som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet fra sidste møde er sendt ud og godkendt inden dette møde. 

Dagsordenen godkendes og der tilføjes et drøftelsespunkt omkring konsekven-

serne af afskaffelsen af den individuelle vejledning samt et punkt omkring år-

gangsmøder. 

 

3. Orientering 

 

3.1. Fra formanden 

 

3.1.1. Status for valg til SN og UN 

3 VIP’er fra Aarhus og 3 fra Emdrup stiller op til valget. Ansøg-

ningsfristen for VIP’er og studerende er den 27. oktober kl. 12. Der 

er flere interesserede studerende, men de har ikke aftalt nærmere. 

De anbefales, at opstille på en prioriteret liste. Det aftales, at Anne 

Larson afklarer, hvem der har overtaget valgopgaven efter Søren 

Fransén, så de studerende kan blive guidet om, hvordan de danner 

en liste, tilmelder sig korrekt osv. 

 

3.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

Der er intet nyt at berette. 
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3.3. Fra studienævnet 

Nyt fra Studienævnet vil fremgå af de øvrige punkter på dette møde. 

 

3.4. Fra afdelingsleder 

Der er intet nyt at berette. 

 

3.5. Fra administrationen 

Kristine K. Mørk er nu helt overgået som sagsbehandler på Pædagogisk 

sociologi og vil fremover vil betjene dette nævn. 

 

4. Diskussions- og beslutningspunkter 

4.1. Opsummerende notat vedrørende evaluering af undervisnin-

gen F2017 

Det aftales, at Anne Larson skriver et udkast til indberetningen, der sen-

des i mailhøring i UN. 

Det understreges, at der er en uoverensstemmelse mellem de spørgsmål, 

der ønskes uddybet i opsummeringen, og dem, der stilles i den kvantita-

tive undervisningsevaluering. Formanden vil påpege dette under ”eventu-

elt” i indberetningen. 

Efter dette møde er fristen for at sende indberetningen til SN udsat til den 

17. november 2017 kl. 12. 

 

4.2. Fastlæggelse af eksamensdatoer for F2018 

Eksamensdatoerne tages til efterretning. UN ønsker ikke at afvige fra de 

generelle eksamensdatoer i F18. 

Det aftales, at UN skal være ekstra opmærksomme, når vi gennemgår da-

toerne for E18, da eksamenerne på 3. semester skal ligge tidligt, så der er 

god tid til specialet. Her kan det derfor komme på tale at afvige fra de ge-

nerelle afleveringsfrister. 

De studerende undrer sig over en afleveringsfrist den 18. december 2017, 

der ligger tæt på juleferien. Det afklares, at da der er en måneds bedøm-

melsesfrist, kan opgaverne ikke nå at blive bedømt, hvis afleveringsfristen 

ligger efter ferien. Set fra VIP-siden er der dog samtidig opmærksomhed 

på, at det giver en meget kort reel bedømmelsesfrist, da det ikke kan for-

ventes, at der bedømmes og voteres hen over julen. En tidligere frist 

kunne derfor være en fordel, men det vil kræve en højere grad af koncen-

tration af undervisningen først på semesteret, hvis det skal kunne nås.  

 

4.3. Ønsker vi at ændre på adgangskravene til uddannelsen  

Medlemmerne i UN er enige om, at de nuværende adgangskrav er til-

strækkelige og ønsker ikke at ændre adgangskravene. 

Der ønskes en tydeliggørelse i studieordningen af kravene til de studeren-

des engelskkundskaber, da megen litteratur er på engelsk. 



 

 
ARTS 

AARHUS UNIVERSITET 

 

 

Referat 
 

Kristine Kirk Mørk 

 

Dato: 15. november 2017 

Ref: kkmo 

 

Side 3/4 

Hvis ressourcerne var til det, kunne samtaler med de kommende stude-

rende tydeliggøre deres engagement i forhold til uddannelsen samt deres 

kundskaber i forhold til engelsk. 

 

4.4. Pilotprojekt vedrørende anonyme eksamensbesvarelser 

På baggrund af tidligere drøftelser indstiller UN ikke, at uddannelsen del-

tager i pilotprojektet. Det påpeges, at vores moduler ikke egner sig til ano-

nymisering. Samtidig anbefaler UN, at pilotprojektet omdøbes til et for-

søgsprojekt, da betegnelsen ’pilotprojekt’ sender forkerte signaler. Slutte-

ligt påpeges det, at anonymisering distancerer de studerende yderligere, 

hvilket ifølge studiemiljøundersøgelserne allerede er et problem. 

 

4.5. Principbeslutning vedrørende komprimerede forløb 

UN godkender de komprimerede forløb, da UN gerne vil give rum for kre-

ativitet og didaktiske greb. Der lægges vægt på, at de planlagte forløb ikke 

falder uden for tidligere aftaler, således at den enkelte studerende får mu-

lighed for at deltage i aktiviteter, der svarer til minimumstimetallet.  

Da der er uger, hvor de studerende får høj aktivitet, stiller strukturen krav 

til, at de planlægger deres tid, men de får også rum til at arbejde med de-

res projekter. Det skal dog afklares, om der er taget højde for portefølje-

skrivningen i undervisningsplanlægningen, så de studerende ikke ender 

med at prioritere skrivningen frem for undervisningen.  

Det aftales, at det specifikt skal evalueres, om der er rum til både under-

visning og skrivning af portefølje. 

 

5. Evt. 

5.1. Konsekvenserne af afskaffelsen af individuel vejledning 

Der er opstået en de facto “skygge”-vejledning som en konsekvens af af-

skaffelsen af individuel vejledning. Underviserne får mange spørgsmål fra 

de studerende og der er stor forskel på, hvordan underviserne takler dette, 

hvilket får de studerende til at føle sig forskelligt behandlet. 

Undervisernes individuelle tilgange løser ikke udfordringen og det reelle 

behov for vejledning forbliver usynligt. De studerende opfordres i stedet til 

gennem de rette organger at gøre opmærksom på, at de mangler individuel 

vejledning. Dette kan f.eks. ske gennem De Studerendes Råd (DSR).  

De studerende efterspørger også andre former for faglig vejledning. Un-

derviserne opfordres generelt til at henvise de studerende til studievejled-

ning, da de kan igangsætte flere tiltag f.eks. mentorordning. Det foreslås 

også, at den kollektive vejledning gentænkes, så der opstår større tilfreds-

hed blandt de studerende.  

Desuden skal det afklares, hvad vi forventer af de studerende ift. problem-

formuleringen og hvilken betydning den skal tilskrives. Formanden for UN 

og afdelingsleder aftaler nærmere ift. at drøfte dette på et lærermøde.  
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5.2. Årgangsmøder 

Det er generelt holdningen i UN, at der ikke er behov for årgangsmøder 

med studievejledningen på Pædagogisk sociologi, men at det vil være fint, 

hvis studievejledningen kommer forbi og præsenterer sig selv i forlængelse 

af en undervisningsgang. De skal også gøre opmærksom på, hvor forskel-

lige henvendelser skal rettes hen. Vejledningen bedes tage kontakt til Bet-

tinna Høgenhav og aftalte et tidspunkt, hvor de kan have undervisningslo-

kalet en halv time ekstra. Arrangementet bør kaldes infomøde om studie-

vejledningen. 


