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REFERAT 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

2. Meddelelser 

Anne Selsøe Sørensen meddelte, at der var panelbesøg på masteruddannelsen i 

socialpædagogik og masteruddannelsen i specialpædagogik den 1. marts. Der var et 

fint fremmøde fra studerende, undervisere og ledelse. Den videre proces er evt. sup-

plerende spørgsmål fra panelet og den endelige indstilling. Udover disse to master-

uddannelser skal masteruddannelsen i medborgerskab og masteruddannelsen i 

sundhedspædagogik akkrediteres. 

 

3. Konstituering af UFU’et 

UFU’et valgte enstemmigt Gorm Hansbøl som formand for UFU’et. 

 

4. Sager 

Masteruddannelsen i voksenuddannelse havde fremsat ønske om at gøre kompendiet 

gratis i stedet for bogen, idet de fandt det svært at finde en dækkende bog. 

 

UFU’et afviste at ændre på procedurerne på nuværende tidspunkt, fordi der p.t. er så 

mange ting i spil. I stedet opfordres uddannelsen til at overveje om ikke de kan lægge 

artiklerne i pdf-form på eLearning. Så kan de studerende selv vælge om de vil købe et 

færdigtrykt kompendium eller om de vil nøjes med de elektroniske dokumenter. 

Frans Ørsted Andersen undersøger reglerne for dette på biblioteket og melder tilbage 
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til Merete Justesen, der herefter sender endeligt svar til masteruddannelsen i vok-

senuddannelse. 

 

Uddannelsesfagudvalget behandlede en kritisk evaluering fra en studerende over ma-

steruddannelsen i dansk som andetsprog. Uddannelsens koordinator Karen Lund 

havde indsendt sine kommentarer til henvendelsen til uddannelsesfagudvalget. Ud-

dannelsesfagudvalget godkendte koordinatorens indstilling og et svar til den stude-

rende vil blive udarbejdet på grundlag af koordinatorens indstilling og afsendt med 

uddannelseslederen som underskriver.  

 

5. Gennemgang af årshjul, retningslinjer, timenormer m.m. 

Vi har et håb om at få mere styr på sagerne med fastlagte procedure og retningslinjer. 

Dato for næste møde blev fastlagt til den 19. april, hvor hovedpunktet vil være god-

kendelse af undervisningsplaner. 

 

6. Budget og regnskabsskema og ansættelser af eksterne 

Blev taget sammen med punkt 5. 

 

7. Eventuelt 

Der er annonceret for vores uddannelser i magisterbladet. Det er en god, klar og tyde-

lig annonce.  

 

Merete Justesen informerede om at hjemmesiden med informationer til de studeren-

de er flyttet fra studieportalen. Linket virker stadig, men man kan ikke klikke sig frem 

til informationerne. Informationerne er ved at blive flyttet til en side under ”Studie-

start”.  

 

UFU’et diskuterede kort tilbuddet til studerende på modul 4. Gorm Hansbøl er ved at 

undersøge om uddannelserne kan få midler til at afholde workshops indenfor deres 

eget felt, fordi det for de masterstuderende er vigtigt, at det altid er så fagnært som 

muligt. Dog var der enighed om, at de studerende ofte mangler nogle grundlæggende 

akademiske færdigheder, hvorfor der kan være behov for et fælles tilbud omkring 

akademisk arbejde. Det kunne eksempelvis være i form af en forelæsning. 

 

 

 

 

Referatet er godkendt i mailhøring 

 

  

 

 


