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Møde onsdag den 23. august 2017 kl. 10.00 – 12.00 

7. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) 

 

Deltagere: Lisbeth Haastrup (formand), Christina Matthiesen (dansk), Tomas 
Højgaard (matematik), Sven-Erik Holgersen (musikpædagogik), Søren Vilhelm-
sen (matematik), Signe Elmstrøm (næstformand, dansk) og Sarah Engel Libo-
nati (materiel kultur).  

Tilforordnede: Anna Karlskov Skyggebjerg og Henrik Christensen.  

Afbud: Mathias Nørby Nielsen. 

 

 

GODKENDT 

REFERAT 

Opdateret 7. september 2017, tilføjelse til punkt 4d. 

Anna Skyggebjerg udtræder som medlem af nævnet, da hun er udpeget som 
afdelingsleder. Anna vil fremover være tilknyttet som observatør.  

Christina Matthiesen indtræder som nyt medlem for Dansk. 
 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer 

Punkt 13, Beskæftigelsesundersøgelse, på næste møde mhp. Behandling i 
Studienævnet i oktober. Punkt 14 CUDIM og AU Library udskydes også til 
september. 

 

2) Formandsskift og fremtidigt arbejde 

Lisbeth bød velkommen og ser frem til samarbejde som ny formand. Lis-
beth har sagt ja til at være formand frem til foråret 2018, en periode hvor 
vi skal finde os til rette med en ny arbejdsfordeling mellem uddannelses-
nævnet og de nyudpegede afdelingsledere. 

 

3) Mødeplan for efteråret. 

Møderne er indkaldt. 

  

4) Meddelelser  

4a) Status for nye 2017 studieordninger 
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De nye studieordninger er synlige på Studieportalen. Lisbeth bad os være 
særligt opmærksomme på de nye eksamensformer. 

Musik skal have ny studieordning i 2018 og processen er i gang. Sven-Erik 
har igangsat arbejdet. Der er mulighed for at vi vil udbyde et fagmodul på 
engelsk af hensyn til samarbejdspartnere og der sigtes på optag hvert an-
det år. Forventet behandling på mødet i oktober. 

 

4b) Studiestart / optag 

Programmet er klart, men vi er bedt om at være færdig kl. 14.00 fredag ef-
termiddag i D169. Punktet skal startes op kl. 13.00 præcist. Sarah: Vi har for-
beredt kreative indslag som del af velkomsten i Emdrup, der delvist er fælles 
for didaktikuddannelserne. Signe: I Aarhus er programmet også klar. De stu-
derende er opfordret til at tilmelde sig til facebookgrupperne. 
 
4c) Undervisningslokaler i Nobelparken. 
Christina startede undervisning i Projektmodulet op i sidste uge. De praktiske 
forhold var helt i orden, men vi får ikke nøgler og dørene skal ikke låses efter 
brug. 
 
4d) Bemandings- og forskningsoversigt 
Oversigterne er udarbejdet som del af processen med akkreditering af under-
visningen. Anna orienterede om indholdet. Bemandingen har stor betyd-
ning for den forskningsbaserede undervisning. Didaktikuddannelserne 
har store udfordringer med bemandingen og UN udtaler derfor bekym-
ring for forskningsdækningen af undervisningen kan opretholdes. På 
dansk og materiel kultur udløber flere adjunkturer og ph.d. stipendier i 
2018 og lektorerne i de mindre uddannelser er pressede af megen under-
visning og ph.d. vejledning, samt administration. Se uddannelsernes 
handleplaner for yderligere information. 

 

5) Nyt fra studievejledningen 

Lisbeth: Der er arrangeret dag i september med henblik på facilitering af 
studiegrupper. Anna har deltaget i statusmøder med studievejledningen 
og har fortsat et positivt indtryk af ordningen. P.t. er der ikke en studen-
terstudievejleder fra Didaktik, men vi bliver godt behandlet og didaktik-
studerende får god behandling i Studievejledningen. Vejledningen skal 
være opmærksomme på mulighed for dispensation fra optagelseskravet 
om at have skrevet bachelorprojekt inden for faget.  

 

6) Handlingsplaner vedrørende datapakker 
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Følgende punkter til opfølgning på handlingsplaner blev drøftet: 

Opmærksomhed på bl.a. hel-på-del, som indtil videre kun kan finde sted 
på matematik. P.t. 5 tilmeldinger, hvoraf 3 er tidligere fuldtidsstuderende. 
Yderligere 2 ansøgere er muligvis på vej. Tomas: Omfanget er som forven-
tet, måske endda bedre. Der har været nogle administrative udfordringer, 
da ordningen administreres andetsteds end selve uddannelsen. Lisbeth: 
positiv overfor at udbrede ordningen til de øvrige didaktikuddannelser 
med henblik på 2018. Det er en intern beslutning om DPU vil udbyde 
ordningen. Prisen svarer til optag på Åbent Universitet, 600,- pr. ECTS og 
de studerende er ikke forpligtet til at følge hele uddannelsen. Enighed i 
nævnet om at følge implementeringen på matematik og fremme ordnin-
gen for alle. Hel-på-del studerende har oprette egen hjemmeside: 
http://edu.au.dk/uddannelse/kurserogefteruddannelse/didaktik-
matematik/ .  

Lisbeth: I handleplanerne fremgår også et ønske om at styrke sammen-
hængen mellem semestrene frem mod specialet. Lisbeth foreslog, at un-
dersøge det nærmere, bl.a. ved fokusgruppeinterview med dimittender. 
Eventuelt foreslå dette som emne i Almen Didaktik, Pædagogisk Forsk-
ning & Udviklingsarbejde eller specialet. Lisbeth hører studienævnet om 
der er fokus på dette på andre uddannelser, da det er et generelt spørgs-
mål. 

Rekruttering har forskellige udfordringer for hver af uddannelserne. 
Dansk og matematik kan optage flere, mens Materiel kultur og Musik er 
dimensioneret. Eftersyn af alle uddannelsernes præsentation på hjemme-
siden skal iværksættes. 

Tomas: Ved evalueringen i 2015 var der tilslutning til at vi aktivt opsøgte 
de uddannelsessteder hvorfra vi rekrutterer. Det kunne vi gøre i 2017 eller 
2018 ved en fagperson fra DPU, der præsenterer elementer fra DPU’s 
forskning. Altså mere fagligt end studievejlednings deltagelse i uddannel-
sesdage og lignende arrangementer. Anna: Tvivler på om studieleder vil 
prioritere indsatsen set i lyset af afdelingens ressourceproblemer. Aftalt, 
at Anna og Tomas drøfter det med studieleder sammen med muligheder-
ne for målrettet annoncering i bl.a. ”Folkeskolen”.  

 

7) Tiltag vedrørende forbedret studiemiljø 

Lisbeth skal udfylde skema til Studienævnets behandling d. 25. august 
med i alt fem konkrete forslag: 

• Studiekredse, som kendt fra Almen Didaktik. 

• Facilitering af studiegrupper ved studievejledningen. 

• Fælles skrivedage i samarbejde med CUDIM. 

http://edu.au.dk/uddannelse/kurserogefteruddannelse/didaktik-matematik/
http://edu.au.dk/uddannelse/kurserogefteruddannelse/didaktik-matematik/
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• Didaktikdag for alle didaktikstuderende hvert år i februar. 

• Karriereworkshop/-dag i samarbejde med alumneforeningen for 
studerende på materiel kultur og musik. 

Der er konkrete forslag fra Sarah og andre studerende på materiel kultur 
om karrieredag, de spørger om det har interesse for de øvrige didaktikud-
dannelser. Musik er også positiv, mens Matematik har mere konkrete kar-
riereveje. Anna har umiddelbart afvist på vegne af Dansk, men undervi-
serne er velkommen til at indgå i samarbejde hvis de selv ønsker det. Lis-
beth aftaler dato med initiativtagerne.  

Lisbeth foreslog også, at vi afholder arrangement til markering af uddan-
nelsens dimittender, eventuelt på afleveringsdagen for specialet, hvilket 
bliver oplagt når alle afleverer skriftligt samme dag. Anna: Desuden kan 
et arrangement for hver af uddannelserne lægges før eller i forlængelse af 
DPU’s fælles dimission. Forslaget tages op i Studienævnet. 

Yderligere et forslag er mulighed for individuelle optagelses- og/eller stu-
dieudviklingssamtaler. Erfaringerne er gode og kan modvirke frafald. Al-
ternativt åben dør arrangementer eller VIP deltagelse i årgangsmøderne. 
Forslaget skrives med på listen over tiltag til forbedret studiemiljø. 

Udvikling af formater for kollektiv vejledning, eventuelt i samarbejde med 
CUDIM. 

 

8) Fagsider 

Er under udvikling for Materiel Kultur, i lighed med Dansk. Udviklingen 
foregår i samarbejde med biblioteket, der også hoster fagsiden. Lisbeth 
foreslår Matematik og Musik at tænke over om de også vil indgå i samme 
udviklingsarbejde. Musik har tidligere opgivet dette, da der ikke var res-
sourcer fra biblioteket. Biblioteket har allerede en fagside for matematik 
& naturfagsdidaktik – det skal undersøges om den er opdateret og om den 
opfylder samme formål, samt om biblioteket også varetager den løbende 
opdatering. Uddannelsesnævnet bakker op om ideen og vender tilbage til 
forslaget på møde med biblioteket i december. 

 

9) Ændret administration af specialevejledning og censorvalg 

Lisbeth har oplevet at det har været besværligt med den nye administrati-
on, herunder censorformandens allokering af eksterne censorer. Del af 
problematikken, at alle skal bedømmes samtidig og på kortere tid. Frist 
for ansøgning om vejleder er 1. november.  
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10) Valg af spørgsmål til undervisningsevaluering 

Lisbeth indstiller, at vi vælger samme spørgsmål som i foregående seme-
ster for at vi kan følge en udvikling. Enighed om dette. Tomas efterlyste 
muligheden for mere kvalitative spørgsmål. Besluttet, at vi tilføjer 8HE-
UDD-004 og 9HE-UDD-005, samt 185 ST-25 og 205 ST-21.  

 

11) Godkendelse af undervisningsplan for valgfag Læremidler… 

Lisbeth har godkendt det administrativt. Der er vedlagt forkert bilag – 
Henrik udsender det korrekte bilag pr. mail. 

 

12) Specialeseminar i samarbejde med CUDIM 

På et møde med Stinge Heger fra CUDIM er der aftalt tre skrivedage: 9 
januar, 27 februar og 17 april i Emdrup. Dansk undersøger muligheden 
for skrivedage i Aarhus, formentlig i uge 2 og primo marts. 

Derudover kan hver uddannelse lave faglige specialeseminarer før eller ef-
ter disse, men ressourcerne til dette bliver begrænsede til formodentlig 10 
timer per uddannelse. 

CUDIM og biblioteket er indkaldt til nævnets møde 6. december for at 
drøfte samarbejdet og detailplanlægning af specialeseminarer. 

 

13) Eventuelt 

Det udfyldte skema om studiemiljøfremmende tiltag vedlægges som bilag 
til referatet af 7 møde. 

Næste møde er fastsat til onsdag 20 september 13.00 – 15.00. 

Punkter til næste møde: 

• Punkt 14, beskæftigelsesundersøgelse. 

• Didaktikdag 2018, ifølge vedtagelsen skal det være et eftermid-
dagsarrangement. Overvej gerne mulige oplægsholdere og form.  

• Oktober: Om arbejdet med studieordningen på musik. 

• November: Forberede møde med CUDIM. 

 

 

For referatet 
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Henrik Christensen 
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