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Mødedato: 8. januar 2018 
Mødested: Emdrup A011 - Aarhus 1483-556 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Cristina de la Villa González, Trine Bruun Algren Vestergaard, 
Jørn Bjerre, Dirk Michel-Schertges 
 
Suppleanter:  
Mette Marie Nielsen, Silja Outzen Rasmussen, Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsle-
der) 
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Kristine Kirk Mørk (SNUK) 
 
Nye medlemmer og suppleanter: Marie Weller Ballentin, Natashia Rundberg Borg, 
Nicoline Krumbæk Perving, Jonas Hvas Andersen, Lise Degn, Felix Weiss (suppleant) 
Nikoline Viktoria Møller Sørensen (suppleant), Line Dam Pedersen (suppleant) 
 
Afbud: Emily Rachel Kandelker Jakobsen (VEST), Niels Rosendal Jensen, Jonas Lie-
berkind, Gitte Jacobsen, Jakob Eder Jensen, Bettina Høgenhav (UVA) 
 
 
 
 

1. Valg af ordstyrer 

Anne Larson vælges som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af referat og dagsorden 

Referatet er godkendt i mailhøring. Dagsordenen godkendes. 

 

3. Orientering 

3.1. Fra formanden 

3.1.1. Farvel og tak til de afgående medlemmer af uddannelsesnæv-

net 

De afgående medlemmer gives et stort tak for indsatsen og de nye med-

lemmer bydes velkommen. 

 

3.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

De afgående medlemmer, der var forhindrede i at deltage, siger tak for denne 

gang. 

 

3.3. Fra studienævnet 

Der arbejdes på en beskrivelse af de interne censorers opgaver, da der kun fo-

religger faste regler vedrørende eksterne (fremgår af lovgivningen). 

 

3.4. Fra afdelingsleder 

Intet nyt.  
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3.5. Fra administrationen 

Lise Skjøt Møller stopper som studiesekretær på Pædagogisk antropologi og 

AEG, da hun har fået arbejde som studievejleder. Lises opgaver overtages af 

Bettina Høgenhav, der også er studiesekretær på Pædagogisk sociologi. Stu-

dienævnssekretær og SNUK for didaktik-uddannelserne Susanne Bartram 

har også fået nyt arbejde. Susanne afløses af Stephan Reinemer. Tidligere stu-

dievejleder Dorte Puggaard overtager SNUK-rollen på Uddannelsesvidenskab 

fra Stephan.  

 

Studerende, der gerne vil stå for en bod og fortælle om Pædagogisk sociologi 

til åbent hus-arrangementet i Aarhus den 6. februar og i Emdrup den 8. fe-

bruar 2018, bedes henvende sig til Dan Fog Enevoldsen, der vil sende infoma-

teriale til de, der tilmelder sig. 

 

4. Diskussions- og beslutningspunkter 

4.1. Udbud af valgfag for efteråret 2018 

Uddannelsesnævnet godkender alle valgfagene, da de ses som relevante inden 

for det pædagogisk sociologiske fagområde. 

Der er ikke en grænse for, hvor mange valgfag uddannelserne på DPU må ud-

byde. Der er regler for, hvor mange studerende, der minimum skal tilmelde 

sig for at et valgfag oprettes. Grænsen er p.t. 25.  

Hvis de studerende ikke får plads på et valgfag, har de mulighed for at vælge 

et nyt valgfag på egen uddannelse, hvor der stadig er ledige pladser. 

 

Uddannelsesnævnet drøfter undervisning via videolink og vedtager, at der 

ikke skal tilbydes undervisning via videolink, da erfaringerne er for dårlige 

både teknisk og fagligt. Et valgfag, der ikke samlet har tilmeldinger nok ved 

en campus vil derfor ikke blive oprettet. 

 

4.2. Fastlæggelse af møder for foråret 2018 

På nær den 9. marts godkender Uddannelsesnævnet mødedatoerne. Der er 

efterfølgende sendt indkaldelser til møder frem til sommerferien. 

 

5. Evt. 

Hvis de afgående studenterrepræsentanter ønsker en udtalelse fra formanden, om 

at de har siddet i Uddannelsesnævnet, kan de sende en mail til Anne Larson. 

 


