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Mødedato: 20. april 2018 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-525 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson, Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre (deltog delvist), Lise Degn, Jonas Hvas 
Andersen, Marie Weller Ballentin 
 
Suppleanter:  
Niels Rosendal Jensen, Nikoline Viktoria Møller Sørensen, Line Dam Pedersen  
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Kristine Kirk Mørk (SNUK), Emily Rachel Kandelker Ja-
kobsen (VEST) 
 
Afbud: Felix Weiss, Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Nicoline Krumbæk 
Perving, Natashia Rundberg Borg (har meldt sig ud af UN) 
 
 
 1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson vælges som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Referatet er godkendt i mailhøring. Dagsordenen godkendes. 

 

3. Orientering 

3.1. Fra formanden 

Intet nyt.  

 

3.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

Natashia R. Borg har meldt sig ud af Uddannelsesnævnet. Da Nikoline V. M. 

Sørensen er den suppleant, der fik flest stemmer ved valget, vil hun fremover 

være fast medlem af Uddannelsesnævnet. Der er nu færre studerende, der re-

præsenterer Aarhus end København. Da der ikke vil blive afholdt valg for at 

finde en ny suppleant til Uddannelsesnævnet, kan en studerende fra Aarhus 

evt. deltage i Uddannelsesnævnet som observatør.  

Natashia var suppleant i Studienævnet. De faste studentermedlemmer i Ud-

dannelsesnævnet vil derfor udpege en ny suppleant til Studienævnet. De giver 

besked om valget til Marie W. Ballentin, der informerer Studienævnet.  

 

3.3. Fra Studienævnet 

Nyt fra Studienævnet indgår i de øvrige punkter. 
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3.4. Fra afdelingsleder 

VIP-medlemmerne i Uddannelsesnævnet vil blive bedt om at læse relevans-

beskrivelserne igennem i forbindelse med optag 2018 mod en timekompensa-

tion.  

 

3.5. Fra administrationen 

Intet nyt. 

 

4. Beslutningspunkter 

4.1. Uddannelsesudbud for efteråret 

Uddannelsesudbuddet for efteråret godkendes. Da Virksomhedsprojekt frem-

går af studieordningen og er et alternativ til valgfag, skal det desuden udby-

des hvert år.  

 

4.2. Eventuel anonymisering af prøver ved sommereksamen 2018 

Anonymisering er tidligere blevet drøftet i Uddannelsesnævnet. Efter en drøf-

telse i det nuværende Uddannelsesnævn er der fortsat ikke interesse og op-

bakning til at anonymisere prøver ved pædagogisk sociologi. 

Drøftelserne omhandlende blandt andet, at en indføring af anonymisering 

stiller spørgsmålstegn ved undervisernes professionalisme. Censor burde give 

sikkerhed for objektivitet. Det er desuden i praksis svært at anonymisere på 

mange moduler, da underviserne alligevel ofte er klar over, hvem der har 

skrevet hvad. Det bliver derfor en falsk varebetegnelse, hvis der de facto ikke 

er reel anonymisering. Samtidig distanceres underviser og studerende yderli-

gere, da der ingen personlig relation er mellem underviser og studerende ef-

ter afskaffelsen af individuel vejledning. Endelig forringer det mulighederne 

for at give brugbar feedback. 

Uddannelsesnævnet efterlyste desuden danske undersøgelser af, om der er et 

reelt problem.  

 

4.3. Støtteerklæring til erklæring fra Artsrådet om demokratiet ved 

universiteterne 

Uddannelsesnævnet slutter op om støtteerklæringen. Det aftales, at Anne 

Larson afklarer, hvem støtteerklæringen skal sendes til. 

Uddannelsesnævnet bemærker i øvrigt, at det i år er 50 år siden demokratiet 

blev indført på universiteterne i Danmark. Skal det fejres ved at afskaffe det? 

 

4.4. Udbud af tompladsordning 

Uddannelsesnævnet beslutter, at tompladsordningen fortsat skal udbydes på 

uddannelsen. 
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4.5. Eksamensfrister vintereksamen 2018/19 samt sommereksamen 

2019 

Det er vigtigt, at prøverne til vintereksamen på 3. semester ligger så tidligt 

som muligt, så de studerende kan komme gang med specialet. Samtidig sen-

der en sen dato et uheldigt signal til underviserne om at bruge juleferien på 

opgaverne. Derfor anmoder Uddannelsesnævnet om, at datoen for synopsis-

eksamen flyttes fra den 20. til 15. december. Uddannelsesnævnet anmoder 

også om, at den 2. januar ikke benyttes til de mundtlige prøver. Det aftales, at 

Anne Larson giver besked til Sissel R. Johansen, Lene Johansen og Studie-

nævnet. 

 

5. Diskussionspunkter 

5.1. Regler i forbindelse med intern censur – revideret forslag 

Det reviderede forslag omhandler, hvem der kan blive intern censor og den 

interne censors rolle. Uddannelsesnævnet støtter enstemmigt op om forsla-

get. 

 

5.2. Planlagt versus afviklet undervisning 

Prodekan Niels Lehmann efterspørger de studerendes erfaring med erstat-

ning af aflyst af undervisning. Uddannelsesnævnet kan konkludere, at de stu-

derende ikke har erfaring med aflyst undervisning. Der har været et par til-

fælde med en afløser (en ph.d.-studerende). De studerende oplever, at VIP 

underviser, selvom de er syge. Typisk gennemføres undervisning som plan-

lagt og der tilstræbes på DPU, at der kommer erstatningsundervisning. Det 

kan dog ikke garanteres, at erstatningsundervisningen ligger samme klokke-

slæt og ugedag. 

Underviserne kan kontakte AAU Dan F. Enevoldsen og/eller studiesekretær 

Bettina Høgenhav, hvis de har brug for hjælp til at finde tidspunkt, lokale-

bookning etc.  

 

6. Eventuelt 

De studerende efterspørger, hvornår undervisningen vil blive placeret i E18. Un-

dervisningen kan placeres på samtlige hverdage i tidsrummet 8-17, da uddannel-

sen er en fuldtidsuddannelse. Undervisningsgange kan desuden flyttes. Der kom-

mer en fast valgfagsdag på DPU, så obligatoriske fag og valgfag ikke ligger samti-

digt. Valgfagsdagen bliver onsdag i Aarhus og torsdag i Emdrup. 

 
 


