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Mødedato: 18. februar 2019 
Mødested: Emdrup A011 - Aarhus 1483-523 (det gule rum) 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for kandidatuddannelsen i pædagogisk sociologi 
 
Deltagere 
 
Medlemmer: 
Anne Larson (formand), Jørn Bjerre (deltog delvist), Dirk Michel-Schertges, Niels Ro-
sendal Jensen (deltog delvist), Emil Nielsen, Kasper Sørensen, Kamilla Østergaard Mou-
ritsen, Benedikte Beckman Nygaard 
 
Suppleanter:  
Marie Blenker, Trine Høyer Eriksen 
 
Tilforordnede: 
Dan Fog Enevoldsen (AAU, deltog delvist), Christian Christrup Kjeldsen (afdelingsleder, 
deltog delvist), Maria Solhøj Madsen (VEST, fra kl. 14.30), Kristine Kirk Mørk (SNUK, 
referent) 
 

Afbud: Felix Weiss 

 

 1. Valg af ordstyrer 

 Anne Larson vælges som ordstyrer. 

 

2. Godkendelse af dagsorden (referat godkendes via mailhøring) 

Der tilføjes nyt punkt 3 til dagsordenen om konstituering af Uddannelsesnævnet 

og valg af næstformand. 

 

3. Konstituering af UN og valg af næstformand (nyt punkt) 

Kamilla Østergaard Mouritsen vælges som næstformand. Anne Larson genvælges 

som formand. 

 

4. Orientering 

4.1. Fra formanden 

4.1.1. GDPR og studerendes opgaver (http://studerende.au.dk/it-

support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/opga-

ver/) 

Pædagogisk antropologi har indkaldt til møde, hvor Anne Larson del-

tager. Anne Larson gør de studerende opmærksom på, at der er 

GDPR-regler, de skal følge, når de skriver opgaver. 

 

4.1.2. Informationsmøder for potentielle nye studerende 

Det gik fint og der var stor interesse for uddannelsen.  

 

4.1.3. Censorlisten udvidet med nye censorer 

Censorlisten er udvidet med Uddannelsesvidenskab. Pædagogisk soci-

ologi henter primært censorer fra AAU og KU samt enkelte fra SDU. 

 

 

http://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/opgaver/
http://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/opgaver/
http://studerende.au.dk/it-support/informationssikkerhed/databeskyttelse-gdpr/opgaver/
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4.2. Fra øvrige medlemmer af UN 

Intet nyt. 

 

4.3. Fra studienævnet 

4.3.1. Studienævnsseminar 

På studienævnsseminaret blev der præsenteret nogle gode visioner 

for, hvad Studienævnet skal opnå i år. Der blev blandt andet drøftet 

feedback og studiemiljø. 

Der gøres opmærksom på, at Arts Uddannelsesdag den 26. februar 

2019 i Aarhus omhandler feedback. Hvis de studerende fra Uddannel-

sesnævnet i Emdrup deltager i uddannelsesdagen, kan de få rejseud-

giften dækket. Anne Larson og Kristine K. Mørk sender information 

om uddannelsesdagen til de studerende i Uddannelsesnævnet efter 

dette møde.  

 

4.3.2. Årshjul for studienævnet (bilag vedlagt) 

Uddannelsesnævnet tager årshjulet til efterretning. 

 

4.4. Fra afdelingsleder 

Den 15. marts 2019 overgår Christian C. Kjeldsen til en ny stilling som vice-

institutleder for forskning. Det vil blive afklaret, hvem der skal være ny afde-

lingsleder på et møde i afdelingen den 19. februar 2019. 

Afdelingsleder gør Uddannelsesnævnet opmærksom på, at ligesom Uddan-

nelsesnævnet bidrog til at fastholde ham på, at der skulle afsættes midler til 

feedback på Aktuelle pædagogiske sociologiske temaer i lyset af udfordrin-

gerne på modulet i efteråret 2018, skal Uddannelsesnævnet vedblive at ind-

drage og fastholde hans afløser. 

 

4.5. Fra administrationen 

Fortsat omstrukturering på vej. 

Den 11. marts 2019 holder studievejledningen et informationsarrangement 

omkring valgfag. Der er vægt på alt det praktiske. Der er lagt info om arrange-

mentet på Blackboard og på vejledningens facebookside.  

 

5. Diskussionspunkter 

5.1. Evaluering af undervisningen efteråret 2018 (bilag vedlagt) 

Formanden noterer de specifikke kommentaler og melder tilbage, hvor det er 

nødvendigt. Formanden skriver ligeledes en tilbagemelding til Studienævnet. 

Nedenstående referat er generelle betragtninger. 

 

På moduler, der udbydes i samarbejde med andre uddannelser og derfor hid-

til har været evalueret samlet, skal det afklares, om de studerende per default 

kan klikke sig ind i evalueringsskemaet som f.eks. BA Udd.vid. eller KA 

Pæd.soc. 
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På baggrund af evalueringerne melder Uddannelsesudvalget tilbage til Stu-

dienævnet, at der er udfordringer med rammerne for vejledning og feedback.  

 

Der skal arbejdes videre med peer feedback, da det er svært for de studerende 

at give feedback, når de selv er usikre. Brug af opponenter foreslås som et al-

ternativ.  

 

Uddannelsesnævnet opfordrer til, at der holdes en art midtvejsstatussnak på 

alle modulerne, så der kan reflekteres og justeres undervejs.  

 

Der er en uoverensstemmelse mellem det tidsforbrug de studerende oplyser 

de har og den belastning, de giver udtryk for at opleve. De studerende har 

muligvis misforstået, at alt arbejde relateret til studiet skal inkluderes, når de 

angiver tidforbrug. 

 

Moduler der bedømmes med bestået/ ikke bestået nedprioriteres af de stude-

rende. Det aftales, at uddannelsesnævnet på et af de kommende møder skal 

drøfte, hvordan vi skal forholde os til dette.  

 

Der arbejdes med udfordringerne på Aktuelle pædagogisk sociologiske te-

maer. Det metodiske skal reduceres. Mere indhold og mindre form. Flere fo-

relæsninger. Blik på forskningslitteraturen ift. hvad der drøftes aktuelt. De 

studerende har ikke forstået, hvad fokus har været i faget på grund af den me-

gen undervisning i metode. 

 

Det foreslås nævnt i introugen, at der ikke uddeles 12-taller med rund hånd 

på uddannelsen og det ikke er et udtryk for, at de studerende er mindre dyg-

tige. Alle moduler opfordres til at drøfte niveau og hvad der skal til for at 

dumpe. 

 

Der er et generelt ønske blandt de studerende om at kunne skrive en længere 

synopsis, end det aktuelt er muligt. Hvis antallet af sider skal ændres, er det 

noget Uddannelsesnævnet skal tage stilling til, når revision af studieordnin-

gen drøftes. De overordnede rammer for sideantal i synopsen er fastsat af 

Studienævnet, men vi da vi har lagt os i den lave ende, er det måske muligt at 

opjustere sideantallet. Det skal dog afklares, om underviserne kan bruge flere 

timer på bedømmelse af synopser, da timerne muligvis skal tages fra den 

mundtlige eksamen. 

 

På et af de kommende møder, ønsker Uddannelsesnævnet at diskutere om 

det vil være mere hensigtsmæssigt, at valgfagene er graduerede. På baggrund 

af denne drøftelse, kan Uddannelsesnævnet opfordre Studienævnet til at eva-

luere valgfagene og genoverveje beslutningen om, at valgfagene på DPU skal 

bedømmes bestået/ikke bestået.  
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6. Beslutningspunkter 

6.1. Godkendelse af valgfagsudbud for efteråret 2019 

6.1.1. Valgfag på Pædagogisk sociologi 

Uddannelsesnævnet beslutter sig for at udbyde samtlige valgfag og 

lade valget være op til de studerende. Da Policy-analyse udbydes af 

Uddannelsesvidenskab i samarbejde med Pædagogisk sociologi, må 

det være op til Uddannelsesvidenskab at afgøre, om valgfaget skal ud-

bydes.  

Vi skal lægge vægt på, at de studerende skal vælge med hjertet og ikke 

ud fra sandsynligheden for, at valgfaget bliver oprettet. Det skal ligele-

des tydeliggøres, hvordan tilmeldingerne håndteres ift. de studerendes 

prioriteringer. 

Det skal fremgå af beskrivelsen, hvis undervisningen er på engelsk og 

det skal fremgå, at der er pladsbegrænsning.  

 

6.1.2 Valgfag på DPU 

Uddannelsesnævnet forhåndsgodkender, at studerende på Pædago-

gisk sociologi kan tage næsten alle udbudte valgfag på 10 ECTS på 

DPU i efterårssemesteret 2019. Dermed er Projektorienteret forløb 

(20 ECTS) og selvstuderet emne, de eneste fag, der ikke kan godken-

des. 

 

6.2. Studiegruppeworkshop i studiestart v/studievejledningen (bilag 

eftersendes) 

Uddannelsesnævnet beder VEST (Vejlednings- og studieinformation) om at 

holde studieworkshoppen. Uddannelsen står selv for at danne studiegrupper 

i studiestartsugen. Uddannelsesnævnet ser derfor gerne, at workshoppen 

holdes i den efterfølgende uge (uge 36 2019) alternativt i uge 37. Da det er 

vigtigt, at workshoppen bliver holdt tidligt, er det underordnet, hvilket mo-

dul workshoppen udbydes i tilknytning til. Det bliver derfor i sidste ende op 

til lokalebookeren.  

Dan F. Enevoldsen og Anne Larson sørger for, at workshoppen skrives ind i 

undervisningsplanerne. 

Der orienteres om, at der vil komme et fælles opslag om de resterende chef-

tutorstillinger på DPU. 

Det skal afklares, om der er behov på at følge op på studiegrupperne på 2. se-

mester.  

 

7. Eventuelt 

Uddannelsesnævnet ønsker frem over småkager fra receptionen og ikke kage fra 

kantinen. Den samlede forplejning til møde og formøde vil blive bestilt på én gang 

med samlet levering til formødet. 

 


