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 Hastemøde i Uddannelsesnævnet for uddannelsesvidenskab 

5. november 2015 kl. 10.00-12.00 

Emdrup lokale A011, Aarhus lokale 222, bygning 2110 

 

Deltagere:  

Pia Bramming, Lars Geer Hammershøj, Bente Elkjær, Lasse Michael Rønaa 

  

Tilforordnede: Birgitte Dam, Nicolas Schunck, Martin Treumer Gregersen, Anders 

Kruse Ljungdahl og Kristine Kirk Mørk 

 

Suppleant: Morten Nissen  

 

Afbud: Kristina Mariager-Anderson, Malou Juelskjær, Camilla Kurell, Simon Raaby 

Holmgaard Poulsen, Lucas Anthony Lundbye Cone, Sofie Ottosen, Oliver Alexander 

Tafdrup, Ida Werliin Holm, Kristian Petersen, Joachim Sloth Larsen 

REFERAT 

1. Velkommen til den nye studiesekretær 

UN byder velkommen til Lise Skjøtt Møller, der begyndte som studiesekretær på Ud-

dannelsesvidenskab den 1. november 2015. Lise skal også fungere som koordinator af 

studiecenteret, hvor hun har vagter mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

 

2. Introduktion til sparekrav ved PB 

PB introducerede til besparelseskrav på vejledningen på BA og KA. Besparelser be-

grundes dels med generelle krav til besparelse samt til DPU’s vejledningspraksis, der 

ifølge studieleder Eva Viala er meget mere vejledningstung end, hvad der finder sted 

på uddannelserne på fakultetets andre uddannelser. På Uddannelsesvidenskab vejle-

des på alle moduler, og der budgetteres med 9 timers individuel vejledning pr. seme-

ster.  Studieleder pålægger uddannelsen at reducere vejledningen med ca. 50 % og fo-

reslår dette gennemført ved at omlægge fra overvejende individuel vejledning til kol-

lektiv vejledning. Undtaget for sparekravet er specialevejledningen, da den er regule-

ret gennem arbejdstidsaftalen. 

Ifølge arbejdstidsaftalen er vejledning opdelt i tre kategorier: kollektiv vejledning, indi-

viduel vejledning før eksamen og individuel vejledning efter eksamen. De tre kategori-

er har hver sin forberedelsesfaktor. Det blev på mødet drøftet, at der i dag på nogle 

moduler allerede bruges kollektiv vejledning, men der er ikke systematisk viden om 

præcist hvordan – vi ved kun, at der i dag budgetmæssigt kun indrapporteres som in-

dividuel vejledning, hvilket også er den forudsætning, der fremgår af de budgetark 

modulkoordinatorer arbejder med. Det blev fremført, at det derfor kan formodes, at 

de studerende ikke vil opleve en større ændring af den hidtidige praksis.  

UN drøftede, at der blandt underviserne kan spores en opfattelse af, at der ydes me-

get vejledning selv på helt små opgaver. 

PB fremførte, at Uddannelsesvidenskab har høje gennemførelsesprocenter, men at det 

ikke direkte kan konkluderes, at der er en entydig årsagssammenhæng mellem vejled-

ning og gennemførelse, da de øvrige uddannelser med lavere gennemførelsesprocen-

ter, også har meget vejledning. 
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De studerende er kun repræsenteret ved Lasse M. Rønaa til dette møde. LMR med-

bringer til mødet et brev, hvor de studerende kommenterer på sparekravet, som de er 

meget bekymrede for vil have en negativ konsekvens.  

De studerende har savnet bilag at forholde sig til inden mødet og ønsker at vente med 

at træffe en afgørende beslutning, til der har været tid til at reflektere grundigt over 

sagen. Pia Bramming understreger, at der ikke har været sendt bilag ud inden mødet, 

da vi skal fremstille materialet på mødet. Vi kan ikke vente med at træffe beslutning, 

da vi er pålagt at træffe beslutning nu.  

 

UN ønsker, at der overfor studieleder gøres opmærksom på, at UN savner mere sy-

stematisk viden om forskellene på uddannelserne på ARTS, således at beslutninger ik-

ke træffes tilfældigt og ud fra tilfældig/rygtebaseret viden. UN understreger, at DPU 

bruger vejledning pædagogisk og at dette bidrager mere positivt til de studerendes læ-

ring end klasserumsundervisning. 

PB skriver udkast til en sådan indsigelse til studieleder. Det besluttes, at de besparelser 

UN fremkommer med sendes i høring i UN, da UN ikke blev færdig med alle moduler 

og BD derfor blev pålagt (se nedenfor) at udfærdige forslag til de resterende moduler 

efter samme princip som de, der blev besluttet på mødet. Efter høring sendes de nye 

vejledningsnormer i høring hos modulkoordinatorerne, der ud fra deres faglige indsigt 

forholder sig til besparelserne  

 

Ved at bespare ca. 50 % på vejledningen, spares der timer svarende til ca. 7 årsværk. 

Det betyder ikke, at der skal skæres ned på stillinger, blot at der er mindre overarbej-

de. I dag står HU for ca. halvdelen af vejledningen på BA, det vil de også fremover gøre.  

 

Det forslås, at det skal drøftes på et studienævnsmøde, hvordan vi bruger vejlednings-

tiden meningsfuld og effektivt på DPU. Det besluttes på mødet, at det næste faglige 

seminar på uddannelsen skal beskæftige sig med vejledning. Se nedenfor.  

 

3. Diskussion ved nævnet om muligheder for spare- og fordelingsprincipper 

Der er i UN enighed om, at kollektiv vejledning er vejledning for flere grup-

per/personer, hvor flere opgaver er repræsenteret. Kollektiv vejledning er ikke vejled-

ning for en enkelt gruppe med samme opgave og kollektiv vejledning bør ikke være 

”offentlig”, individuel vejledning. 

 

Da Pia Bramming noterer UNs forslag til spare- og fordelingsprincipper for vejlednin-

gen på et oversigtsark, er der ikke taget referat af dette. Der henvises i stedet til for-

slag til vejledning på modulerne udsendt af Birgitte Dam den 6. november 2015.   

 

4. Beslutning ved nævnet om fordelingsprincipper for besparelser 

Det aftales, at næste seminardag i februar 2016 skal handle om vejledning og særligt 

kollektiv vejledning. Det foreslås herunder at invitere en videnperson på området til 

seminardagen i februar 2016. 

 

Da UN ikke når at gennemgå samtlige moduler, aftales det, at Birgitte Dam fremstiller 

et udkast for samtlige moduler og sender det til UN fredag den 6. november 2015. De 

to koordineringsudvalg skal efterfølgende give en tilbagemelding. Koordineringsudval-
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gene kan aftale internt, hvordan de fordeler opgaven. Det samlede forslag til spare- og 

fordelingsprincipper for vejledingen sendes i mailhøring i UN, hvorefter det sendes til 

kommentering hos modulkoordinatorerne.  

Lasse M. Rønaa melder tilbage til de studerende, at uddannelsen ikke ønsker dårligere 

vilkår for de studerende, men at vi må rette os ind efter krav fra ledelsen. 

Pia Bramming sender mail til Eva Viala. 

 

 

  


