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STUDIENÆVNET FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
AARHUS UNIVERSITET 

 

Referat   

 

Ekstraordinært studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: fredag den 14. december 2012, kl. 11-12 

 

Sted: D219 

 

Deltagere 

Henrik Vase Frandsen, studienævnsformand (Pædagogisk filosofi) 

Eva Silberschmidt Viala (Pædagogisk psykologi)  

Lars Holm (pædagogisk antropologi)  

Hans Dorf (MALLL og Pædagogiske sociologi) 

Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab) 

Sven-Erik Holgersen (Didaktik uddannelserne)  

Tomas Højgaard (Generel pædagogik)  

Gorm Hansbøl (Masteruddannelse) 

 

Observatører: 

Marianne Høyen (MALLL og Pædagogiske sociologi)  

Mette Amalie Fischer Bundgaard (Didaktik) 

 

Gæster: 

Søren B. Fransén, uddannelseskonsulent 

Karen Bjerg Petersen, Campus Århus 

 

Afbud: 

Hans Dorf (MALLL og Pædagogiske sociologi) 

Line Aabo (Sociologi/MALLL) 

Anna Fransgaard (Uddannelsesvidenskab)  

Christian Holm Clausen (Pædagogisk filosofi) 

Heidi Rosengren (Generel pædagogik)  

Iben Kiilsgaard (Pædagogisk psykologi) 
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INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK 
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Dagsorden:  

 

1. Drøftelse af procedure af indstilling af ny studieleder ved Lars Holm  

 

Studienævnsformand opridser indledningsvist baggrund for indkaldelse 

af mødet: det er stadigt uafklaret, hvornår siddende studieleder Søs Bay-

er fratræder sin post. Studienævnsformanden vurderer dog, at det er 

centralt at påbegynde diskussionen af, hvordan indstilling af ny studiele-

der skal foregå. Dette for at undgå et evt. beslutningstomrum, samt for at 

have tid til overdragelse af opgaver.  

 

Lars Holm har ønsket nærværende punkt på dagsorden, da han mener, 

at proceduren omkring indstilling af ny studieleder har været uklar og ikke 

praktiseret efter gældende regler. Lars Holm, og VIP-medlemmer i Ud-

dannelsesfagudvalget for pædagogisk antropologi, foreslår, at studie-

nævnet vedtager følgende udtalelse: ”Studienævnet finder anledning til at 

gøre opmærksom på, at det ifølge den ny institutstruktur på Arts er stu-

dienævnet, der indstiller studielederen. Det er studienævnets opfattelse, 

at denne indstillingsret indebærer, at studienævnet afsøger muligheder 

og indstiller potentielle kandidater til posten som studieleder”.  

 

Studienævnet vedtager udtalelsen.  

  

 
2. Indstilling af ny studieleder  

Studienævnet når efter længere diskussion, og efter formandens indstil-

ling, til enighed om, at den igangværende proces omkring indstilling af ny 

studieleder parallelt skal 1) diskutere studielederfunktionens arbejdsbe-

tingelser og arbejdsområder og 2) arbejde på at finde kandidater til po-

sten.  

 

Vedr. 1): studienævnet mener, at studielederfunktionens betingelser gør 

det vanskeligt at finde kandidater til posten. Det opfattes navnlig som et 

problem, at studieleder i den treårige ansættelsesperiode må sætte sin 

akademiske produktion på standby. Det besluttes, at studienævnsfor-

manden henvender sig til institutleder og dekan, og gør opmærksom på 

at der er flere forhold i jobbeskrivelsen som studieleder, der er uholdbare 

og som gør det vanskeligt at finde kandidater.   

 

Vedr. 2): der arbejdes fortsat på at finde kandidater, der både har legiti-

mitet hos ledelse og uddannelseslederkredsen.  

Lars Holm foreslår, at studienævnet indstiller Niels Rosendahl og Niels 

Kryger til i fællesskab at varetage posten som studieleder.  
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Studienævnet beslutter, at holde ekstraordinært møde den 14. januar for 

at forberede og klargøre konkrete indstillinger til studielederposten, der 

kan tages i anvendelse, når der er kommet klarhed over siddende studie-

leders ophør.  

 

 
3. Lukket punkt  

Dispensationssag.  

 

 

 


