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Møde den: 18. december 2013 kl. 8.45-11.45 

Emdrup: lok. B101a.  Trøjborg: lok. 2113-252  

Møde i Uddannelsesfagudvalget for Kandidatuddannelsen i Uddannelsesvidenskab 

 

Deltagere: Pia Bramming, Bente Elkjær, Jonas Greve Lysgaard, Bjarke Lindsø, Oliver Tafdrup, Camil-

la Nissen, Sara Jeppesen, Anders Fuglsang og Louise Kornum.  

Tilforordnede: Kristine Kirk Mørk og Birgitte Dam.  

Afbud: Anne Bechmann 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Dagsorden og referat godkendt. 
 

2. Meddelelser (Bilag 1, 2 og 3) 
 
a. Nye skabeloner for undervisningsplaner. Londonplanen udgår på sigt. Nyt udeende 

er ukendt, men formen skulle gerne blive forenklet. 

 
b. Fremdriftsreformen er i vente. IUP har generelt lav gennemførelsesprocent ift. 

normeret tid. Kan give store økonomiske udfordringer.  
Det aftales at sætte fremdriftsreformen og produktivitetskommissionens udtalelser 
på som et længere punkt på dagsordenen til næste møde. 
 
Pia Bramming fremskaffer gamle undersøgelser af kandidaternes gennemførelses-
tid på DPU. 
 
Bente Elkjær sender produktivitetskommissionens udtalelser til UFU’en, når de ud-
kommer. 
 
De nye kandidatstuderende betragtes ikke som nye studerende, når fremdriftsre-
formen udrulles. 

 
c. Educational IT.  Pia Bramming undersøger, hvem der sidder med ansvaret i Emdrup. 

UFU’en er bekymret for udviklingen og vil gerne invitere Marianne Høyen i det nye 
år til en drøftelse af det gode ved Educational IT. 

 
d. Institutorganisering. Dekanens seneste udspil er, at instituttet inddeles i afdelinger 

efter uddannelserne. Uddannelsesvidenskab bliver i givet fald en stor afdeling. Der 
er sendt høringssvar fra instituttet, der ønsker en anden organisering – en 3. leder. 
 
Pia Bramming sender høringssvar mv. til UFU’en og orienterer, når der nyt i sagen. 

 
e. Internationalisering. UFU’en har drøftet papiret og er enige i, at der er praktiske ud-

fordringer, men prøver selvfølgelig at bakke op om ambitionerne. 

 
f. Studienævnsseminar. Der blev arbejdet med udformningen af en læringsstrategi for 

IUP og en strategi for udvikling og afvikling af studier. Drøftelse af dannelsesideal og 
kernekompetencer samt fremdriftsreform og studenterindflydelse. 
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g. Ny forretningsorden for Uddannelsesfagudvalg på IUP. UFU’en tager orienteringen 
til efterretning. 
 

h. Selvvalgt modul – bemanding og status på arbejdet. David Reimer overtager Merete 
Wibergs opgaver i Aarhus fra april 2014. Rammerne for praktik er den største ud-
fordring at få beskrevet. Manual og kontraktudkast til aftaler med de studerende er 
udarbejdet.  

 
Kontakt i Undervisningsministeriet (en studerende i praktik) medfører mulighed for, 
at andre studerende kan komme i praktik der allerede i foråret. 
Der er gode internationale kontakter gennem MALL. Ellers kan studerende henven-
de sig selv, men mange institutioner vil kun have færdiguddannede kandidater. 
Studerende opfordres til at dele kontakter med uddannelserne. Det er meningen, at 
de studerende selv skal finde praktikpladser. Uddannelsen kan være behjælpelig og 
kan slå pladser op, hvis den bliver direkte kontaktet. 
 
Fagene må gerne mikses, men derved opnås ikke specialisering på selvvalgt modul.  
 

i. Nyt fra holdene. Det er vigtigt, at de studerendes repræsentanter i UFU’en taler på 
de studerendes og ikke kun på egne vegne. 
Det er også vigtigt, at de studerende melder hurtigt ud, hvis der opstår problemer 
på modulerne, hvis vi skal nå at få det rettet – også undervejs.  
 
De studerende holder en event, hvor Jørn Bjerre er inviteret til at tale specifikt med 
professionsbachelorerne. Eventen er åben for alle, der ønsker at drøfte diverse stu-
dierelaterede frustrationer. Der skal følges op på eventen i det nye år. Jørn Bjerre er 
underviser på Akademisk Dannelse. 

 
3. Campuspolitik (Bilag 4) 

Punktet udsættes til næste møde. 

 
4. Retningslinjer for studieordningsændringer (Bilag 5) 

Det afklares, at der er en nyere version. Studienævnssekretær Susanne Bartram har ef-
terfølgende sendt den nyeste udgave til Pia Bramming.  
 

5. Semesterorganisering 
Det aftales, at alle undervisere skal gennemgå evalueringerne sammen. Der vil blive af-
holdt opstartsmøder. 

 
6. Aflevering af den første delopgave til prøver med flere delopgaver  

Punktet udgår, da det kun vedrører bacheloruddannelsen. 
 

7. Studiekredsaktiviteter (Bilag 6) 
Ringe fremmøde er en stor udfordring for aktiviteterne, men fremmøde er også en 
udfordring på uddannelsen generelt. Det understreges, at de studerende selv skal 
melde ind, da det er et fælles forum og ikke instruktorernes pligt at være forberedt 
til tænderne. Både Aarhus og Emdrup ønsker at fortsætte aktiviteterne. 
 
Hvis Eva Viala skal tildele penge til aktiviteterne, skal UFU’en bekræfte, at aktivite-
terne er relevante, og at der fortsat ønskes tilførsel af penge. UFU’en bekræfter 
dette. 
 
Det aftales, at de studerende i Emdrup og Aarhus drøfter diverse overvejelser og 
sender et sammendrag til Pia Bramming og Birgitte Dam. 
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Birgitte Dam sender kontaktinformationer på afviklerne i Aarhus til afviklerne i Em-
drup. 
Bjarke Lindsø og Oliver Tafdrup drøfter, hvordan forløbet skal afvikles forår og ef-
terår med instruktorerne i Aarhus og Emdrup. 
 
UFU’en skal overveje, hvordan de næste instruktorer rekrutteres. 
 

8. Undervisningsplaner (Bilag 7a, 7b og 7c) 
Modul 3: 
Pia Bramming og Birgitte Dam arrangerer møder i Aarhus og Emdrup ang. frustrati-
onshåndtering, at tænke i studieprocesser og iværksætning af studiegrupper. 
 
UFU’ens tentative evaluering af 1 semester viser, at der er stor forskel på, hvordan 
de studerende oplever niveauet af undervisningen. Derfor er det vigtigt at være ek-
splicit, når der bygges ovenpå, og når der er tale om noget nyt.  
Det er vigtigt ikke at gentage indhold fra metodefag i undervisningsplanen. Pia 
Bramming kontakter de relevante parter omkring dette.  
 
Det foreslås, at workshop den 4. april 2014 flyttes. 
Afleveringsfristen for skriftlig eksamen med mundtligt forsvar er den 27. maj 2014. 
Rent skriftlige opgaver afleveres den 3. juni 2014. 
 
Studienævnet overvejer inddeling i quarters, så løbende aflevering undgås mv. 
 
Modul 4: Der er en ansættelsesproces i gang, så Laura og Louise aflastes. 
 
Modul 5:  
Kristine Kirk Mørk afklarer med Sissel Rendrup, om de ønskede ændringer kan fore-
tages inden for ’revision’ og ikke kræver ny studieordning.   
 
Det aftales, at Bente Elkjær laver et udkast til rettelserne i studieordningsteksten på 
modul 5 og sender til Pia Bramming og Kristine Kirk Mørk. 
 
Ændringerne i studieordningen indstilles til godkendelse i studienævnet. 
Pia Bramming indkalder modulkoordinatorerne til et fagpræsentations- og fagkoor-
dinationsmøde. 
 

9. UFU’ens arbejdsopgaver og sager (Bilag 3) 
Medlemmerne opfordres til at læse den nye forretningsorden med hensyn til 
UFU’en arbejdsopgaver, der vil blive drøftet på næste møde. 
 

10. Professionsbachelorer og deres (udeblivende) integration på uddannelsen 
Pia Bramming og Birgitte Dam foreslår at holde et introopstartssemestermøde, hvor 
de studerendes forskellige uddannelsesbaggrunde forenes. Professionsbachelorer 
har især udfordringer, da de modsat bachelorerne i Uddannelsesvidenskab ikke 
kender terminologien. Der henvises til den omtalte workshop med Jørn Bjerre un-
der punkt 2i. 
Det foreslås, at holde workshops omkring problematikken f.eks. præstudiestarts-
workshop med repetition, hvor undervisere fra Bacheloruddannelsen genfortæller 
essensen af modulerne. Evt. som summer school. Det kunne også være med frivilli-
ge studerende (instruktorer) og en enkelt koordinator i studiekredsregi. 
 
Det aftales, at Pia Bramming og Birgitte Dam søger dekanen om penge og fremstil-
ler et udkast til et forløb. 
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Når vi får evalueringerne fra de studerende på kandidaten, inviteres underviserne 
fra modulerne med til et forlænget møde med UFU’en, hvor der evalueres i 1-2 ti-
mer.  
 

11. Evt.  
Kristine Kirk Mørk sørger for at indkalde til et nyt møde i januar. UFU-møderne skal ligge 
midt i mellem studienævnsmøderne. Kristine indkalder efterfølgende til UFU-møder 
frem til sommerferien.
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden og referat    5 minutter  

2. Meddelelser  
a. Nye skabeloner for undervisningsplaner 
b. Fremdriftsreformen 
c. Educational it (Bilag 1) 
d. Institutorganisering 
e. Internationalisering (Bilag 2) 
f. Sn-seminar 
g. Ny forretningsorden for Uddannelsesfagudvalg 

på IUP (Bilag 3) 
h. Selvvalgt modul – bemanding og status på ar-

bejdet 
i. Nyt fra holdene (10 min.) 

 30 minutter  

3. Campuspolitik (Bilag 4) Drøftelse af campuspolitikken med udgangspunkt i Studienævnsmødets behandling af 

sagen (Bilag 1) 

10 minutter  

4. Retningslinjer for studieordningsændringer (Bilag 5)  Opsamling – hvor langt er vi nået. Orientering ved Pia Bramming om bilag fra SN-møde 

efterfulgt af fælles drøftelse. 

10 minutter 

5. Semesterorganisering Drøftelse af semesterorganisering med fokus på planlægning og undervisere. 15 minutter 

6. Aflevering af den første delopgave til prøver med flere 
delopgaver  

Drøftelse af praktik omkring aflevering af den første delopgave, der ikke er en juridisk 

aflevering. Det foreslås, at de studerende fysisk afleverer til vejleder. Der skal også tages 

stilling til syge-/omprøven. 

10 minutter 

7. Studiekredsaktiviteter (Bilag 6) Med udgangspunkt i bilaget ønskes en fælles beslutning om videre tiltag. 15 minutter 

8. Undervisningsplaner (Bilag 7a, 7b og 7c) Gennemgang og drøftelse af undervisningsplanerne for Modul 3 og 5. 

Modul 4 er allerede drøftet og er derfor blot med til orientering. 

45 minutter 

9. UFU’ens arbejdsopgaver og sager (Bilag 3) Fælles drøftelse. 15 minutter 

10. Professionsbachelorer og deres (udeblivende) inte-
gration på uddannelsen 

Fælles drøftelse og stillingtagen til den videre proces.  15 minutter 

11. Evt.  5 minutter  

 
 


