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Mødedato: 5. marts 2018 
Mødested: D118 (Emdrup) og 1483-525 (Århus) 
Mødeemne: Møde i Uddannelsesnævnet for pædagogisk sociologi 
 
Deltagere:  
 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Lise Degn, Dirk Michel-Schertges, Marie Weller Ballentin, 
Natashia Rundberg Borg, Nicoline Krumbæk Perving (næstformand), Jonas Hvas An-
dersen 
 
Suppleanter: 
Niels Rosendal Jensen, Felix Weiss, Nikoline Viktoria Møller Sørensen, Line Dam Pe-
dersen 
 
Tilforordnede: 
Emily Rachel Kandelker Jakobsen (VEST), Dan Fog Enevoldsen (AAU), Bettina Hø-
genhav (UVA/EKA) 
 
Afbud: 
Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Jørn Bjerre, Kristine Kirk Mørk (SNUK) 
 
 
 

1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson blev valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og seneste referat blev godkendt. 

 

3. Orientering 

3.1. Fra formanden 

Studienævnet har vedtaget faste valgfagsdage i efteråret 2018, nemlig onsdag i 

Aarhus og torsdag i Emdrup. Der må derfor ikke planlægges obligatorisk undervis-

ning på 3. semester på disse ugedag. 

 

Det blev pointeret, at planlægningsarbejdet kunne blive en udfordring, hvis en un-

derviser deltager i mere end et valgfag. 

 

Reeksamen er i gang, og bedømmerne bestræber sig på at inddatere resultaterne 

snarest muligt. De har frist til den 14. marts 2018. 

 

3.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

Intet nyt. 

 

3.3. Fra studienævnet 

Intet nyt. 
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3.4. Fra afdelingsleder 

Intet nyt. 

 

3.5. Fra administrationen 

Intet nyt. 

 

4. Diskussions- og beslutningspunkter 

4.1. Temaer til undervisningsevaluering F2018 

 

Uddannelsesnævnet har mulighed for at vedtage tre spørgsmål, der skal indgå i 

undervisningsevalueringen – foruden de fælles AU-spørgsmål, der er vedtaget 

centralt samt spørgsmål vedtaget af Studienævnet. 

Der vil være forskel på, hvilke spørgsmål der er relevant for fag på henholdsvis 1., 

2. og 3. semester. Studienævnet har endvidere opfordret til, at Uddannelsesnæv-

net inkluderer tre spørgsmål, som Studienævnet finder relevant for fag på 2. og 3. 

semester (se bilag). Uddannelsesnævnet vedtog at udskifte spørgsmål 2 med et an-

det spørgsmål fra den fælles spørgsmålsbank, således at der indgår et spørgsmål 

om kontakten mellem underviser og studerende. Uddannelsesnævnet vedtog føl-

gende tre spørgsmål: 

1) Det aktuelle fag/modul bygger videre på det, jeg har lært på tidligere semestre. 

2) Jeg har været sikker på, hvad der forventedes af mig fagligt på faget/modulet. 

3) Der var en god og respektfuld kontakt mellem underviser og studerende 

  

 

4.2. Foreløbig oversigt over frafald baseret på BB-in-logninger 

Som mødebilag indgik statistik over frafald på 1. semester, der er baseret på regi-

streringer i Blackboard. Frafaldet er ikke katastrofalt (13% er faldet fra), og en stor 

del er sket i forbindelse med studiestart og således før semesterstart i september 

2017.  

 

 

5. Eventuelt 

Fakultetsledelsen på ARTS har afsat en større pulje til didaktisk udvikling med 

særlig henblik på anvendelse af EDU-IT. Der skal derfor sammensættes en ar-

bejdsgruppe med repræsentanter fra alle faglige miljøer. Uddannelsesnævnet ind-

stiller Felix Weiss, der senest tirsdag den 13. marts 2018 skal indsende en kort be-

skrivelse (3-5 linjer) om fokus i eget ’projekt’. Denne beskrivelse skal bruges i for-

bindelse med den samlede rammeansøgning. 

 

Det blev nævnt, at Studievejledningen har arrangeret oplæg vedr. valgfag for 

E2018. Disse oplæg er planlagt til at finde sted den 20. og 22. marts 2018 med vi-

deolink til Aarhus. Studievejledningen vil stå for orienteringen om de generelle 

regler – dvs. tilmelding, prioriteringsrækkefølge mv., mens valgfagskoordinatorer 
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vil stå for selve præsentationen af deres respektive valgfag. Det blev fremført af de 

studerende, at tidspunktet kolliderer med undervisning på pædagogisk sociologi. 

Studievejledningen ser på, hvad der kan gøres. 

 

 


