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Mødedato: 9. oktober 2018 
Mødested: Emdrup D118 - Aarhus 1483-523 (det gule rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson, Niels Rosendal Jensen. Jonas Hvas Andersen, Marie Weller Ballentin, Ni-
coline Krumbæk Perving, Nikoline Viktoria Møller Sørensen 
 
Suppleanter:  
Line Dam Pedersen  
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU), Maria Solhøj Madsen (VEST), Kristine Kirk Mørk (SNUK) 
 
Afbud:  
Dirk Michel-Schertges, Jørn Bjerre, Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder), Felix 
Weiss 
 

1. Valg af ordstyrer 

Niels Rosendal Jensen vælges som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsordenen godkendes og referatet er sendt i mailhøring. 

 

3. Beslutningspunkter 

3.1. Semestermøder på pædagogisk sociologi 

Maria S. Madsen præsenterer semestermøderne, som er en nytænkning af år-

gangsmøderne. Studievejledningen kan svare på praktiske/administrative 

spørgsmål. De kan ikke svare på faglige spørgsmål. 

Formanden understreger, at det er vigtigt, at semestermøderne ikke får ka-

rakter af undervisningsevaluering. Kristine K. Mørk præsenterer en model 

Pædagogisk antropologi overvejer at benytte, hvor afdelingsleder deltager i 

semestermøderne, så mødet dækker både det praktiske og faglige på én gang. 

Medlemmerne i Uddannelsesnævnet besluttede, at arbejde videre med denne 

model, dog med deltagelse af en vip/modulkoordinator i stedet for afdelings-

leder. Det blev besluttet, at Maria S. Madsen kontakter modulkoordinato-

rerne på 1. semester med henblik på deres deltagelse i semestermøderne i ef-

teråret 2018. 

 

3.2. Evaluering af studiestart (der skal meldes tilbage til studienævnet) 

Overordnet set var oplevelsen af studiestarten positiv. Tutorerne oplyste dog, 

at det ikke fungerede optimalt at sprede informationen ud over så lang en 

tidsperiode, da flere af informationerne var nødvendige for de nye studerende 
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for at de kunne deltage helt i uddannelsen. Det gælder blandt andet introduk-

tionen til IT-systemerne. Flere studerende havde derfor selv fundet ud af det, 

inden der blev informeret om det. 

Tilbagemeldingen er baseret på tutorernes drøftelser med de nye studerende. 

Drøftelserne er især sket i uformelt regi af kaffemøderne. Derfor anbefaler 

tuturerne i Emdrup, at disse kaffemøder gentages. Tutorerne i Aarhus har 

ikke opnået den samme dialog som i Emdrup, netop på grund af kaffemø-

derne.  

 

3.3. Dato for november-møde 

Det aftales, at formanden starter en doodle-afstemning for at finde et nyt 

tidspunkt for uddannelsesnævnets møde i november, da hun er i udlandet på 

det tidspunkt, der ellers var besluttet. 

 

4. Diskussionspunkter 

4.1. Valg af nye studerende til SN og UN – hvordan går det? 

De studerende er godt i gang med at reklamere blandt de medstuderende og 

flere har ytret ønske om at stille op. Kristine K. Mørk tilbyder at se den ud-

fyldte tilmeldingsblanket igennem, inden de studerende sender den ind. Det 

er meget vigtigt, at deadline overholdes. 

 

5. Orientering 

5.1. Fra formanden 

5.1.1. Proces i forbindelse med specialeopstart F2019 

Afdelingsleder Christian K. Kjeldsen og Dan F. Enevoldsen er ved at 

sig danne overblik over mulige specialevejledere. De studerende kan 

komme med forslag til, hvem de gerne vil have som vejleder på deres 

speciale, men det er ikke sikkert, at de kan få den vejleder de ønsker. 

Det er muligt for de studerende at foreslå en vejleder fra det andet 

campus, men igen skal det understreges, at det ikke er sikkert, at de 

tildeles den ønskede vejleder. 

De studerende skal kort beskrive det emne, de vil skrive om i specia-

let; gerne med angivelse af deres tilgang til emnet, teorier, værktøjer 

og lignende. Beskrivelsen er foreløbig og skal gøre det muligt for Anne 

Larson som specialekoordinator at tildele en relevant vejleder.  

 

5.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

De studerendes repræsentanter har drøftet summer school med deres med-

studerende og melder tilbage, at summer school som sådan betragtes som en 

god ide, men det er ikke noget, de studerende har tænkt sig at tilmelde sig. 

Uddannelsesnævnet parkerer derfor emnet indtil en eventuel drøftelse af ud-

dannelsens fremtidige profilering.  
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5.3. Fra studienævnet 

5.3.1. Beslutning vedrørende anonymisering af prøver 

Studienævnet har vedtaget, at det fremover er op til de enkelte uddan-

nelsesnævn at beslutte, om de vil anonymisere prøver. Uddannelses-

nævnet for pædagogisk sociologi står fast på den tidligere beslutning 

om ikke at anonymisere prøver. 

 

5.3.2. Valgfagsudbud F2019 

Studerende, der er forsinkede, har mulighed for at tilmelde sig valgfag 

på Pædagogisk antropologi og AEG. I forårssemesteret 2019 udbydes i 

alt seks valgfag på de to uddannelser (to i Aarhus og fire i Emdrup). 

 

5.4. Fra afdelingsleder 

5.4.1. Status for uddannelsesevaluering 

Afdelingsleder er bortrejst. Dan F. Enevoldsen orienterer om proces-

sen. Der skal holdes et formøde og det egentlige evalueringsmøde den 

30. oktober 2018. Der mangler fortsat to studerende fra Aarhus til for-

mødet. Det aftales, at Dan F. Enevoldsen aftaler nærmere med de stu-

derendes repræsentanter ift. at finde mulige deltagere. 

 

5.5. Fra administrationen 

Kristine K. Mørk opfordrer de studerendes repræsentanter til at orientere de-

res medstuderende om vigtigheden af at tjekke deres AU-mail og e-boks. Hvis 

AU-mailen ikke tjekkes, sander den til og de nyeste mails dukker derfor ikke 

op. Har de studerende udfordringer med mailen, kan de kontakte supporten. 

Studienævnet kontakter de studerende via AU-mailen i forbindelse med blan-

det andet ansøgninger om dispensation. Afgørelser sendes desuden oftest til 

e-boks. De studerende må ikke længere kontaktes via deres private mail, da 

den ikke er sikker. Tjekker de studerende ikke AU-mail og e-boks og derved 

overser vigtige henvendelser/afgørelser, kan det i værste fald medføre, at de 

bliver udmeldt af studiet. Sagsgangen kompliceres desuden unødigt.  

Der er sat flere tiltag i værk, men særligt de svage studerende orienterer sig 

mindre hyppigt på studieportalen mv. Det aftales derfor, at de studerendes 

repræsentanter sender besked ud på Facebook om vigtigheden af at tjekke 

AU-mail og e-boks.  

 

6. Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 


