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Til stede: 
 
Gorm Hansbøl, Lis Hemmingsen, Jonas Greve Lysgaard, Anne Larson, Anna Kathrine Frørup, Ma-
ria Marquardt, Peter Plant, Nina Tange, Frans Ørsted Andersen, Søren Langager, Lotte Hede-
gaard-Sørensen, Kristina Mariager Andersson, Karen Lund og Anne Selsøe Sørensen (referent) 
 
Gæst: Eva Silberschmidt Viala (Studieleder) 

 

 

 
Forslag til dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Meddelelser 

a. Orientering fra følgegruppe 

b. Akkreditering - status 

3. Præsentation af ny studieleder - stil spørgsmål til studielederen 

4. Undervisningsplaner, budgetter og ansøgninger om eksterne  

5. Evaluering af E2012 – status 

6. Beskæftigelsesundersøgelse 

7. Ansøgertal for E2013 

8. Generel orientering om akkreditering ved Mette Saks Nielsen 

9. Evt. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt. 

 

2. Meddelelser 

a) 16. april var der møde i følgegruppen for det nye AU Viden, som master-

området er blevet en del af per 1. januar 2013. Følgegruppen består af Peter 

Plant, Monica Carlsson, Janne Hedegaard Hansen, Gorm Hansbøl, Merete 

Justesen, Birgitte Højland og Eva Viala. Birgitte Højland (funktionschef for 

efter- og videreuddannelse i AU Viden) orienterede på dette møde om, at hun 

arbejder med den administrative og organisatoriske forankring af efter- og vi-

dereuddannelsesområdet, og at hun har været til møde med rektor.  I forhold 

til det fremtidige arbejde har følgegruppen peget på potentielle udviklingsom-

råder. Det indebærer forslag til initiativer, der ligger ud over masteruddan-

nelserne: 1) Metodisk praksistræning i samarbejde med professionshøjskoler 

2) Blended learning – bevidst brug af forskellige teknologier til undervisning 
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– hvordan kan vi bruge teknologien til at støtte vores pædagogik? 3) Et semi-

nar for undervisere om masterpædagogik – altså om at undervise på master-

uddannelser. 4) Et tilbud om supplerende kurser i Forskningsmetode for po-

tentielle phd.-studerende med masterbaggrund. Den 21. maj skal følgegrup-

pen på besøg på BSS (fakultetet for Business and Social Science) for at viden-

dele på efter- og videreuddannelsesområdet se på og mulighederne for sam-

arbejde.  

 

Masterteamet i Emdrup (5 faste medarbejder og et par studentermedhjælpe-

re) er nu fysiske samlet i lokale A124 og A103. Det forventes, at det vil kunne 

løfte servicen til de masterstuderende.  

  

b) Masteruddannelserne i hhv. Medborgerskab, Specialpædagogik, Socialpæ-

dagogik og Sundhedspædagogik er alle indstillet til positive akkrediteringer af 

akkrediteringsinstitutionen. Den endelige afgørelse falder 19. juni. 

 

3. Præsentation af ny studieleder 

Eva Silberschmidt Viala præsenterede sig selv og fortalte, at det er uafklaret, 

hvad masteruddannelsernes økonomi er. Hele uddannelsesøkonomien på in-

stituttet er uafklaret. Der har udviklet sig en kultur, hvor man gør hvad man 

plejer, og det peger i mange retninger. Der skal udvikles retningslinjer og 

strategier for, hvor vi vil hen.  

 

Studienævnet har fået nogle puljer, som de har givet videre til uddannelsesle-

derne. Hver uddannelsesleder råder over et budget på 7000. Man kan derfor 

søge Gorm Hansbøl om mindre beløb til forskellige aktiviteter. Hvis man vil 

have kaffe/te/frokost til et VIP-møde med 5-20 personer, så kan receptionen 

klare det (instituttet betaler). Det skal bestilles senest tre dage i forvejen. Der 

ligger 150.000 kr. i studienævnsregi – til hvis man skal lave en studieord-

ningsrevision eller får en god ide. Der er også studiemiljømidler, der kan sø-

ges til studiemiljøforbedrende aktiviteter.   

 

Anne Larson: Hvad med opgavefordelingen mellem VIP og TAP, vi har for 

mange administrative opgaver – vi bruger eksempelvis en masse lektorlønnet 

tid på kompendier. Eva Viala: Spørgsmål om opgavefordeling og administra-

tiv bistand er noget, der skal tages op i UFU’et. Gorm Hansbøl: Første skridt 

er, at masterteamet nu er blevet udskilt fra resten af administrationen, og nu 

skal diskussionerne tages om, hvad pengene skal bruges til. Eva Viala: der ar-

bejdes med i studienævnsregi, om der kan ansættes studentermedhjælpere, 

som kan tilkaldes til at tage noget af arbejdspresset f.eks. i forbindelse med 

kopiering af kompendier. 
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4. Undervisningsplaner, budgetter og ansøgninger om eksterne  

Gorm Hansbøl: Den eneste måde, vi kan få overblik over masteruddannelser-

nes økonomi er ved, at der bliver udarbejdet korrekte budgetter og undervis-

ningsplaner. Hvis man har problemer med det, kan man aftale et møde med 

Gorm, hvor man kan få hjælp til budgetterne. Med budgetterne som baggrund 

skal vi have udarbejdet strategier for, hvordan vi kommer videre med foran-

kringen i AU Viden. Lis Hemmingsen: Hvornår kommer der svar på ansøg-

ninger om eksterne? Gorm Hansbøl: Så snart alle budgetter er klar, kan vi 

danne os et overblik og så vil der komme svar.  

 

Peter Plant: Jeg forstår ikke bureaukratiet omkring budgetter, undervisnings-

planer og ansøgninger om eksterne. Jeg henstiller til, at det bliver forenklet. 

Gorm: Jeg vil ikke afvise, at ansøgninger om eksterne kan gøres enklere, men 

først og fremmest handler det om, at undervisningsplaner og budgetter skal 

være i orden – derfra kan vi for alvor komme videre. Anna Kathrine Frørup: 

Jeg savner en vejledning til udfyldelse af budgetterne. Kan man få et sted på 

nettet, hvor man kan se alt det, der bliver lagt ud – budgetter, breve, evalue-

ringsskemaet etc.? Anne Selsøe undersøger, hvor sitet er og sender et link ud. 

 

5. Evaluering ad E2012 – status 

Aarhus Universitets undervisningsevaluering på masteruddannelserne har få-

et for få besvarelser til, at UFU har kunnet forholde sig til det. UFU henstiller 

til, at de elektroniske evalueringer kommer ud i tide. Studienævnet arbejder 

på at lave ny evalueringspraksis. Kristina Mariager: Hvor skal evalueringerne 

hen? Gorm: De skal til Merete Justesen. Der kom holdninger for og imod eva-

lueringspraksisserne.  

 

6. Beskæftigelsesundersøgelse for E2012 

Gorm Hansbøl: Beskæftigelsesundersøgelsen er interessant i den forstand, at 

den bekræfter masteruddannelsernes kerne: at de studerende går tilbage til 

deres job, men får nye opgaver. Frans Ørsted Andersen: Det er da enestående, 

at næsten 100% er i arbejde. Gorm Hansbøl: Ja, men de fleste har jo arbejde i 

forvejen. 

 

7. Ansøgertal for E2013 

Eva Viala fortalte, at det på baggrund af det faldende ansøgertal til masterud-

dannelserne er blevet diskuteret, om der er grund til at genoverveje nogle af 

uddannelserne. Så længe der er 12 tilmeldte, er vurderingen imidlertid, at 

økonomien løber rundt, og overordnet mener hun og Gorm Hansbøl derfor, at 

de masteruddannelser, der er blevet søgt, kan oprettes. Dagtilbuds- og Ind-

skolingsdidaktik bliver dog ikke oprettet, og om Læse- og Skrivedidaktik op-

rettes, besluttes senere - der skeles til, om lignende størrelser hold oprettes i 

Aarhus. Gorm Hansbøl: Vi er nødt til at skærpe fokus på de ting, der kan få 

tallene op igen. Skolekonflikten kan have haft en betydning for, at der er 75 
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færre ansøgning – pga. der har ikke været behandlet ansøgninger til efterud-

dannelse i skolesystemet under konflikten.  

 

Maria Marquardt og Lis Hemmingsen: Kan man ikke reagere hurtigere på de 

lavere ansøgertal og gøre en ekstra markedsføringsindsats i maj måned? 

Gorm Hansbøl: Det kan du godt, men det giver ikke mening, når der kun er 

én ansøger. Lotte Hedegaard-Sørensen: Mht. til markedsføring er det vigtigt 

også at være i kontakt med aftagere, det viser akkrediteringsprocessen også. 

Eva Viala: Vi må tage det med til Birgitte Højland – der er interesse i at løfte 

dette område. Karen Lund: Det er vigtigt at ramme ud i de miljøer, hvor de 

studerende kommer fra, sende ud til specifikke målgrupper. Anne Larson: Vi 

skal passe på, at masteruddannelserne ikke konkurrerer med vores egne kan-

didatuddannelser. 

 

Maria Marquardt spurgte, om der er en generel tendens til fald i ansøgertalle-

ne for alle MA-uddannelser på AU. Eva Viala svarede, at det vil vi blive vi klo-

gere på, når følgegruppen skal til BSS. Maria Marquardt: Kunne man lave 

mere fleksible tilbud til arbejdspladser, så man ikke er afhængige af det årlige 

optag? Søren Langager: På Socialpædagogik har vi erfaring med at optage en 

særlig gruppe studerende, men det er en gråzone rent legalitetsmæssigt. Lotte 

Hedegaard-Sørensen: Kan vi få kommunikationsafdelingen mere på banen – 

blive bedre til at formidle uddannelserne? Gorm Hansbøl: der er gode mulig-

heder med moderne teknologi til at få fat i potentielle studerende. Nina Tan-

ge: Vi bør lade os inspirere af, at glade studerende er de bedste ambassadører 

for uddannelsen – det ville være et kæmpe boost at lave noget alumneagtigt, 

filme det og lægge det på youtube. Gorm Hansbøl: det lykkedes os at lave et 

rigtig godt arrangement for alumner sidste år, og alumnerne tager også andre 

med. Det er vigtigt at uddannelseskoordinatorer stiller op til dette. 

 

8. Generel orientering om akkreditering 

Anne Selsøe Sørensen orienterede om, hvad akkreditering er, hvilke kriterier, 

der akkrediteres ud fra, og hvad uddannelses- og modulkoordinatorers rolle 

er i akkrediteringsprocessen for den enkelte uddannelse (Vedhæftet mailen 

med referatet er et orienteringspapir, der blev omdelt). Der var en del diskus-

sion for og imod akkreditering og de kriterier, der ligger til grund. Gorm 

Hansbøl: Jeg har været med til en del akkreditering i min egenskab af uddan-

nelsesleder, og selvom der er mange ting, der er hul i hovedet, er der også 

meget vi kan lære af det – for eksempel omkring dialog med aftagere og kon-

takt med alumner. Lotte Hedegaard-Sørensen pointerede, at der kom nogle 

spændende refleksioner omkring uddannelsen ud af akkrediteringen. 

 

9. Evt. 

Intet. 

Referatet er godkendt i mailhøring. 


