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Møde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 
13. marts 2017 kl. 12.30-15.30 
Emdrup lokale D118, Aarhus lokale 252 bygning 2113 
 
Deltagere:  

1. Bente Elkjær, Jonas Andreasen Lysgaard, Malou Juelskjær, Oliver Alexander 
Tafdrup, Helene Graversen, Ditte Marie Thomsen, Henrik Lillevang Hansen, Maria 
Kirkegaard Møller, Kristina Mariager-Anderson, Magnus Kvist Wibrand, Petra Toft 
Nielsen (suppleant for Jens K. Riemer) 
 

Tilforordnede: Anders Kruse Ljungdahl, Birgitte Dam, Charlotte Herold Lange, Pia 

Bramming, Kristian Pedersen (studenterstudievejleder og suppleant for Ida W. 

Holm) og Kristine Kirk Mørk  

 

1. Suppleanter: Morten Nissen, Malene Sillas Jensen, Lucas Lundby Cone, Sofie 

Mathilde Sanderhage, Anna Kristine Boulund, Tobias Fuglsbjerg Aakjær,  

 

Afbud: Jens Kjær Riemer, Ida Werliin Holm, Lars Geer Hammershøj 

 

REFERAT 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punktet omkring Uddannelsesevaluering bortfalder. Undervisningseva-
lueringerne vil blive gennemgået på næste møde. 
 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

Den nye BA-studieordning er godkendt. Det var kun detaljer, der 

blev rettet. Det er stadig i proces omkring overgangsstudieord-

ningen. 

Vi skal ensrette eksamensformerne på DPU herunder længden 

på opgaverne/specialerne. SN har derfor vedtaget retningslinjer 

for DPU. 

Virksomhedsprojekt og selvstuderet emne skal oprettes som 

fælles valgfag. 

Vi vil gerne have frihed til at oprette vore egne valgfag, der er 

specifikt uddannelsesvidenskabelige og det har Eva Viala givet 

lovning på, at vi kan. 

Der er afsat en ressource til at samlæse og harmonisere DPUs 

studieordninger. 
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b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

Nyt fra afdelingen flyttes til punkt 2d. 

 

c. Opfølgning på samarbejdet med studieadministrationen 

Det er fortsat i proces og der vil blive holdt et møde. Diverse 

henvendelser, der ikke specifikt vedrører eksamen mv., kan sen-

des til studiecentermailen, så vil de sørge for at formidle hen-

vendelserne videre.  

 

d. Budgetramme for ny BA uddannelse og KA-uddannelsen (bilag)  
Pia Bramming gennemgår budgetrammen for både BA og KA, da 
materialet for KA blev klart inden mødet. Bilag sendes ud med 
referatet. 
Vi kan holdes os indenfor budgetrammen. A-timer er arbejdsti-
mer og k-timer er konfrontationstimer. Vi måles på k-timer. Vi 
har mulighed for at give feedback ved enkelte opgaver, da der 
ikke gives individuel vejledning. 
På BA øges antallet af forelæsninger ift. antallet af timer til 
holdundervisningen. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt er 
færre, der møder op til holdundervisning og nogle, der falder 
fra. Afhængigt af antallet af deltagende studerende, kan hold 
blive slået sammen efterfølgende. 
Samlet set er der mere undervisning, mindre holdundervisning, 
mindre modulkoordination og der gives kollektiv vejledning. 
 
Ledelsen mødes med Eva Viala omkring valgfag og specialise-
ring, undervisning på videolink og budget. Vi skal i udgangspunk-
tet udbyde alle fag. Afhængigt af tilmeldingerne, må vi handle. 
Der kan blive tale om, at der kan blive en anden type forløb, hvis 
få studerende har tilmeldt sig. 
Vi må afklare med Eva Viala, hvordan vi skal fortolke vores bud-
getramme. Da vi holder budgetrammen, har vi valgt at prioritere 
modulkoordination.  
 

e. Orientering om årgangsmøder i samarbejde med studievejled-

ningen 

Årgangsmøder blev nedlagt for et års tid siden, da de andre ud-

dannelser ikke fandt dem relevante. Nu genopliver vi møderne. 

Studievejledningen indkalder til møderne, der holdes én gang 

pr. semester. De holdes i starten af april i år. Fremover holdes 

de i starten af semesteret. Vi kan evaluere, om det fungerer og 

finde vores egen form. 
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f. Status på arbejdet i studieordningsgruppen KA 

Bilag 3 hører til dette punkt. Jonas Lysgaard gennemgår bilaget. 

Fokuspunkterne blev vedtaget som udgangspunkt for det videre 

arbejde.  På næste møde i arbejdsgruppen skal alle forholde sig 

til en studieordning fra en anden uddannelse og drøfte, hvad vi 

kan lære af dem. Gruppen skal til at strukturere, hvordan den 

nye studieordning skal se ud. De gennemgår også uddannelsens 

akkreditering og institutionsakkrediteringens udfald på næste 

møde.  

 

g. Linkedin-undersøgelse af dimittenders ansættelsessteder (bilag) 

Der kommer en egentlig dimittendundersøgelse i år.   

Vedlagte undersøgelse er lavet ved at fremsøge vores kandida-

ter på Linkedin. Generelt har uddannelsen meget fine tal. Ar-

bejdsstederne kan evt. fungere som inspirationskatalog. Katalo-

get må gerne deles.   

  

h. Nyt fra de studerende 

Aftagermesse i Emdrup var stor succes. De studerende vil gerne 

have noget lignende i Aarhus. Arts Karriere vil gerne samarbejde 

med studerende fra Uddannelsesvidenskab om planlægningen. 

Maria Solhøj og Helene Graversen drøfter muligheden for et ar-

rangement i Aarhus. Helene melder tilbage til UN, når der er nyt. 

Vi må dog ikke holde arrangementer, der allerede holdes i lig-

nende form i Aarhus, derfor skal vi sørge for, at de understøtter 

hinanden.  Aftagermessen var reelt tænkt som et alternativ til 

Udays og andre karrierearrangementer i Aarhus, så Emdrup 

kunne komme på niveau med Aarhus ikke omvendt. 

Det foreslås, at tage kontakt til de studerende fra Linkedin-listen 

(se ovenstående punkt) og få dem med som oplægsholdere mv. 

til introdage mv. 

 

3. Matematik på B-niveau (BA) – drøftelse af spørgeskema (bilag) 

Jonas ser gerne, at de studerende står for spørgeskemaundersøgelsen, 

sender den ud gennem Survey Exact og gennemgår svarene, når de 

kommer ind. De studerende kan rådspørge Birgitte Dam. 

 

Gymnasieelever tænker på valg af uddannelse ret sent. Vi skal sørge for, 

at vi ikke lægger de studerende ordene i munden og overveje, hvad vi 
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 reelt undersøger. Det foreslås at spørge, om matematikniveauet havde 

nogen indvirkning på de studerendes valg af uddannelse. Spørgsmål 2 

skal ekspliciteres. Spørgeskemaet vil kun blive sendt ud til BA, fordi det 

kun vedrører optag på BA. Undersøgelsen vedrører desuden først optag 

i 2018. 

Det aftales, at Ditte M. Thomsen og Maria K. Møller retter spørgeske-

maet til og sender det i høring i UN. Uddannelsen hjælper med at sende 

spørgeskemaet ud.  

 

4. Mødeetik på UN-møderne (bilag) 

Det fremsendte skriv godkendes. Det aftales, at enten Birgitte eller Jo-

nas deltager fra Aarhus. Skrivet er en fin bruttoliste på noget, vi vil til-

stræbe og som vi skal huske hinanden på. Vi vil bringe dette op som et 

lille punkt i forbindelse med vores konstituering hvert år. 

Der gøres opmærksom på, at forplejningen i Aarhus og Emdrup ikke kan 

blive helt ens, da den ikke kommer samme sted fra. Alt udover kaffe, the 

og vand er principielt set ekstra luksus. 

 
5. Udfordring på Uddannelsesvidenskab 

Lukket drøftelse. Der laves drejebog til sags-håndtering. Forretningsud-
valget skal ind over unikke sager. 
 

6. Uddannelsesevalueringer (bilag) 

Fejl at punktet var med. 

 

7. Studiestart 

Før i tiden var studiestarten bygget op med 50/50 fagligt og socialt. Sid-

ste år var kun ca. 35 % socialt og baseret på evalueringen, var det rigtig 

godt givet ud. Der er mange, der føler sig presset til at drikke for at kun-

ne deltage. Der ønskes input til aktiviteterne fra forskellige typer af stu-

derende så flere føler, at det er vedkommende. Der ønskes tættere 

samarbejde mellem cheftutorerne. Vi kan ikke undgå info om systemer, 

men det kan også blive så tungt, at meget misses. Formen kan måske 

gøres anderledes.  Arts har udstukket retningslinjer, som vi ikke kan af-

vige fra. Vi skal lægge bestemte aktiviteter på bestemte tidspunkter.  

 

8. Rekruttering 

Der er masser af ros og ingen nye ideer. Jonas og Birgitte har rejst rundt 

og deltaget i møder og reklameret for uddannelsen på messer etc.  

I næste uge er der besøg af Akademiet for Talentfulde Unge gymnasie-

elever, der skal høre om Uddannelsesvidenskab. De kommer i år fra 

Sjælland.  

 

Kursuskataloget sås gerne tydeliggjort. 
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9. Evt. 
Der var ingen punkter til eventuelt. 
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Overskrift Begrundelse Cirkatid 

1. Godkendelse af dagsorden  5 minutter 

2. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

b. Nyt fra afdelingen/administrationen 

c. Opfølgning på samarbejdet med stu-

dieadministrationen 

d. Budgetramme for ny BA uddannelse og 
KA-uddannelsen  

- Bilag 1 - BUDGET BA NY STUDIE-
ORDNING 2017 og fagpakker 
01032017   

e. Orientering om årgangsmøder i sam-

arbejde med studievejledningen 

f. Status på arbejdet i studieordnings-

gruppen KA 

- Bilag 3 - Opsamling fokuspunkter KA 

Jonas Lysgaard 22022017 

g. Linkedin-undersøgelse af dimittenders 

ansættelsessteder 

- Bilag 2 - LinkedIn undersøgel-

se_UDV'ere i beskæftigelse februar 

2017 

h. Nyt fra de studerende 

Punkt 2d v/ Pia Bramming – gennemgang af økonomien for den nye BA i 

forhold til den nye timeallokeringsmodel 

 

Punkt 2e v/ Kristian Pedersen, Jonas A. Lysgaard og Birgitte Dam 

 

40 minutter 

3. Matematik på B-niveau (BA) - drøftelse af spør-

geskema 

- Bilag 4 - Spørgeskema 

De studerendes repræsentanter i UN har fremstillet vedlagte udkast til 

et spørgeskema. UN bedes gennemgå og godkende spørgeskemaet, 

inden det kan sendes ud til de studerende. 

15 minutter 

4. Mødeetik på UN-møderne 

- Bilag 5 - God mødeetik ved møder over vi-

deolink 

Maria K. Møller og Ditte M. Thomsen har fremstillet et udkast til ret-

ningslinjer for god mødeetik på UN-møder over videolink. Det indstil-

les, at UN drøfter bilaget. 

15 minutter 

5. Udfordring på Uddannelsesvidenskab På baggrund af orientering ved Birgitte Dam bedes UN drøfte pro-

blemstillingen. Hvad kan der gøres fremadrettet? 

20 minutter 
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6. Uddannelsesevalueringer 

- Bilag eftersendes   

UN bedes drøfte de eftersendte bilag. Hvad skal vi følge op på? 20 minutter 

7. Studiestart 

- Bilag 6 - Ruspjece 2016 - ændret d. 30-07-16 

- Bilag 7 - Ruspjece udkast Aarhus BA, retur , 

ny 

- Bilag 8 - Ruspjece Kandidaten i uddannel-

sesvidenskab - campus aarhus, retur BiDa 

Det foreslås at satse anderledes i år. UN bedes komme med forslag til 

og drøfte nye muligheder på baggrund af vedlagte materiale fra sidste 

år. 

15 minutter 

8. Rekruttering Der ønskes en drøftelse af, om indsatsen er tilfredsstillende eller om vi 

kan gøre andet. Det efterspørges, at især de studerende kommer med 

input. 

15 minutter 

9. Evt.  5 minutter 

 


