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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Møde den: 14. januar 2013 

D120 

Ekstraordinært studienævnsmøde 

 

Til stede: Henrik Vase Frandsen (VIP, pæd.fil.), Tomas Højgaard (VIP, 

gen.pæd.), Lars Holm (VIP, pæd.ant.), Gorm Hansbøl (VIP, master) 

Heidi Rosengren (stud. gen.pæd.), Pia Bramming (VIP, bach.), Iben Kiilsgaard 

(stud. pæd.psy.), Eva Silberschmidt Viala (VIP, pæd.psy.), Sven-Erik Holgersen 

(VIP, didaktik), Anna Skyggebjerg (VIP, didaktik), Marianne Høyen (VIP, 

pæd.soc.), Sissel Rendrup Johansen (studiechef), Pernille Munkebo Hussmann 

(sekretær) og Merete Justesen (referent) 

 

Fraværende: Mette Amalie Fischer Bundgaard (stud. didaktik), Søren B. 

Fransén (udd.konsulent), Karen Bjerg Petersen (campus Aarhus), Line Aabo 

(stud. pæd.soc.), Anna Fransgaard (stud. bach.), Christian Holm Clausen (stud. 

pæd.fil.) og Hans Dorf (VIP, pæd.soc.) 

 

Forslag til dagsorden: 

1: Godkendelse af dagsorden  

2: Godkendelse af referater 

3: Meddelelser: Mail vedr. studielederposten 

4: Indstilling af ny studieleder 

5: Drøftelse af administrativ backup til studienævnet 

6: Sager 

 

REFERAT 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Eventuelt blev indsat som punkt 7. Herefter blev dagsordenen godkendt. 

 

2. Godkendelse af referater 

Referaterne fra studienævnets sidste to møder den 22. november 2012 og 14. decem-

ber 2012 blev udsendt sammen med dagsordenen, idet studienævnssekretariatet var 

usikre på om alle nævnets indsendte rettelser, tilføjelser eller lignende var kommet 

med i referaterne. Referaterne blev godkendt.  

 

3. Meddelelser: Mail vedr. studielederposten 

 Studienævnet besluttede på studienævnsmødet den 14. december, at studienævns-

formand Henrik Vase Frandsen skulle gøre institutleder og dekan opmærksom på, at 

der er flere forhold i jobbeskrivelsen som studieleder, der gør det vanskeligt at finde 

kandidater til posten. Studienævnsformanden har sendt en mail til institutleder Han-

ne Løngreen, dekan Mette Thunø og prodekan for uddannelse Marianne Ping Huang. 
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Studienævnet har fået tilsendt mailen til orientering. Studienævnsformanden oplyser, 

at der d.d. ikke er modtaget svar.  

 

Studienævnet fandt det vigtigt, i et forsøg på at styrke samarbejdet med de øvrige ud-

dannelsesledere på ARTS, at orientere dem om dette tiltag. Det blev besluttet, at stu-

dienævnsformand Henrik Vase Frandsen skulle orientere medlemmerne af uddan-

nelsesudvalget.  

 

4. Indstilling af ny studieleder 

Der var følgende kandidater til studielederposten: 

Tomas Højgaard 

Niels Rosendal og Niels Kryger i fællesskab 

Eva Silberschmidt Viala 

 

Lars Holm meddelte, at Niels Rosendal og Niels Kryger trækker deres kandidatur.  

Tomas Højgaard meddelte, at han ville trække sit kandidatur, hvis studienævnet 

kunne blev enige om at indstille Eva Silberschmidt Viala.  

 

Et enigt studienævn indstiller Eva Silberschmidt Viala som studieleder.  

 

Studienævnet indstiller desuden, at der bliver lavet en formaliseret aftale om fri 

forskningstid for studielederen (25% fri forskningstid tilknyttet studielederposten), 

således at det fremover ikke er op til den enkelte medarbejder, at forhandle arbejds-

betingelserne for denne stilling. 

 

Studienævnet diskuterede kort hvordan samarbejdet mellem studieleder, studienævn 

og uddannelsesledere skal foregå fremover. Uddannelseslederne ønsker indflydelse 

på hvordan samarbejdsformen skal være. Der var forslag om uformelle møder en 

gang om måneden uden dagsorden. Der var ønske om tid og rum til sparring og ud-

veksling af perspektiver med hinanden. Der var ønske om skriftlighed i beslutninger. 

 

 Eva Silberschmidt Viala ønskede studienævnets holdning til om hun, som studiele-

der, fortsat skulle deltage i uddannelsesforløbet for uddannelsesledere. Studienævnet 

synes, at det er vigtigt, at studieleder deltager i det omfang, at det er muligt for stu-

dielederen. 

 

5. Drøftelse af administrativ back-up til studienævnet 

Studienævnsformand Henrik Vase Frandsen oplyste, at punktet var kommet på i sid-

ste øjeblik, idet det var kommet til hans orientering, at en af studienævnssekretærer-

ne var langtidssygemeldt. Formanden anmodede studiechefen om en status på den 

administrative backup til studienævnet. 

 

Sissel Rendrup Johansen oplyste: 

  at en studienævnssekretær p.t. er sygemeldt 
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 at Pernille Munkebo Hussmann nu er tilknyttet studienævnssekretariatet fast 

 at Merete Justesen er tilknyttet studienævnssekretariatet indtil 1. februar, 

hvorefter Merete overgår til opgaver i AU Viden (referent: aftalen er at Merete 

er tilknyttet studienævnssekretariatet indtil 15. februar) 

 at der er ansat en ny studienævnssekretær/teamkoordinator, som starter 

primo februar, hvilket gerne skulle give i løft i forhold til sagsbehandlingen i 

studienævnssekretariatet 

 at al sagsbehandling af meritter og forhåndsgodkendelser er overgået til de 

enkelte teamkoordinatorer 

 at studienævnssekretariatet fremover vil opdele uddannelserne imellem sig, 

så alle ikke behøver at have deltaljeret kendskab til samtlige studieordninger 

 

Pernille Munkebo Hussmann og Merete Justesen oplyste, at alle mails til studienæv-

net bliver screenet hver dag, så ansøgere hurtigere kan få at vide, hvis deres ansøg-

ninger eller dokumentation ikke er fyldestgørende og så ansøgninger kan prioriteres i 

forhold til hvor meget de haster. Inden jul blev alle ansøgninger om dispensation til 

eksamen behandlet - også selvom ansøgningerne var kommet meget sent i forhold til 

den kommende eksamenstermin i januar. 

Merete Justesen meddelte, at hun forestiller sig, at hun fortsat skal betjene studie-

nævnet i forhold til masteruddannelserne, men at det endnu ikke er aftalt, hvordan 

AU Viden skal betjene studienævnet.  

Gorm Hansbøl ønskede at han og masteruddannelsernes uddannelsesfagudvalg fik 

indflydelse på den slags beslutninger. 

 

Studienævnet diskuterede generelt den administrative service, der blev stillet til rå-

dighed for uddannelserne. Der var uddannelsesledere, der havde oplevet, at opgaver 

blev nægtet løst eller at opgaver ikke blev løst hurtigt nok. Opfattelsen er ofte, at ad-

ministrationen er skrøbelig og at der er mange sygemeldinger, stress og manglende 

trivsel hos medarbejderne i administrationen. Det kan lede til at uddannelsesledere 

og andre VIP’ere ikke presser på med opgaver, der skal løses, fordi det er synd for 

administrationen. 

Studienævnet diskuterede om opdelingen af medarbejdere i teams (UFU-opdelt ad-

ministration) var problematisk? Der er forskellige måder at løse opgaverne på i de 

forskellige teams og UFU’er. Har det den konsekvens, at medarbejderne ikke kan 

hjælpe hinanden? Den uro og de ændringer der er i administrationen skaber frustra-

tioner i UFU-kredsen.  

 

Studiechef Sissel Rendrup Johansen:  

Det allervigtigste er, at vi skal samarbejde om det. Administrationen er ikke sat i ver-

den for at gøre det mere besværligt for studienævn, uddannelsesledere og undervise-

re. Vi er sat i verden for at gøre det allerbedste for de studerende, der er på IUP. Det 

er komplekst og måske skal vi se på, hvordan vi sammen kan styrke administratio-

nen. Der er mange historier på hvad der ikke fungerer. Men der er mange ting, der 

rent faktisk fungerer. Men det er ikke altid, at det der fungerer, får opmærksomhed. 
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Jeg får formodentligt ikke flere penge til administrationen, så jeg skal have hjælp til 

at prioritere, de opgaver, der skal prioriteres.  

 

Efter en længere diskussion med konkrete eksempler på ting, der ikke fungerer, be-

sluttede studienævnet, at studieleder og studiechef til næste møde, skal komme med 

et oplæg til nye administrative arbejdsgange. 

 

 

6. Sager – LUKKET PUNKT 

Dispensationssag. 

 

7. Eventuelt 

Forårets mødedatoer er desværre placeret i henholdsvis vinterferie og påskeferie. 

Det blev besluttet, at studienævnsformand Henrik Vase Frandsen skal komme med 

forslag til nye mødedatoer. Næste møde er det konstituerende møde den 30. januar 

2013 kl. 10-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


