Godkendt til referat af møde den 24. september 2014 i Uddannelsesfagudvalget (UFU) for
Generel Pædagogik

Tilstede: Tomas Højgaard, Ole Henrik Hansen (fra punkt 4), Frederik Pio, Camilla Jensen, Kenneth
Nygaard, Cæcilie Larsen, Morten Westergaard Christensen (pkt. 2 samt pkt. 7 og frem) og Henrik
Christensen.
Afbud: Heidi Rosengren og Trine Juul Reder.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Meddelelser.
a.

Der er udarbejdet såkaldte kompetencedata vedr. GP-dimittenders beskæftigelsessituation.

b.

Undervisnings- og eksamensplanlægning

c.

Skemalægning i foråret 2015

d.

Støtte til studiestøtteaktiviteter

3. Studiestarten 2014.
4. Fortsat: Studenterstyrede studiekredse, fordybelsestimer…
5. Justering af institutorganisering (eksterne gæster: Hanne Knudsen).
6. Tredje drøftelse af GP og UFU’ets placering i den justerede institutstruktur.
7. Valg til UFU og Studienævn i november måned.
8. Planlægning af GP-seminar i efteråret.
9. Timeforbrug på IUP’s uddannelser.
10. Evaluering af undervisningen på GP i foråret 2014.
11. Sagsbehandling.
12. Eventuelt.
Mødet blev indledt med en præsentation af udvalgets medlemmer og velkommen til nye og
kommende UFU medlemmer.

1) Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med bemærkning om at pkt. 4 kun bliver et statuspunkt.

2) Meddelelser
Punkt 2 blev behandlet efter punkt 6
2a) Kompetencedata
Tomas eftersender bilaget og det kan sættes på dagsordenen til næste møde.
2b) Undervisnings- og eksamenstilmelding
PFU har været samkørt i en årrække grundet ønske om at optimere ressourceforbruget, men UFU
for didaktik har ønsket selv at varetage undervisningen fra foråret 2015 da man i dag har flere
studerende. I Aarhus, hvor der kun udbydes Didaktik (dansk), er der aftalt, at didaktikstuderende
følger GP’s forelæsninger. Der er selvstændige øvelseshold for didaktikstuderende i Aarhus.
Blackboard problematikken løses ved at bede forelæsningsunderviserne i Aarhus uploade to
steder. Spørgsmål om kompendium står åbent indtil videre.Der skal være selvstændigt udbud i
Aarhus, så der ikke bliver sekunda undervisning.
Henrik orienterede om undervisningstilmeldingerne.
2c) Skemalægning i foråret 2015
Ny proces er iværksat og den skal koordinere bedre mellem uddannelserne og fremrykkes. Det
forventes at skemaoplysningerne kan ses i Timeplaner på Studieportalen fra 10. oktober.
2d) Støtte til studiestøtteaktiviteter
Tomas har indsendt ansøgning om konkret støtte og alle tre ansøgninger er imødekommet:
• Studenterstyrede studieaktiviteter.
• Timer til ekstra vejledning på 1. semester. Udmøntningen er ved at blive afklaret med de
modulansvarlige undervisere.
• Timer til tilstedeværelses workshops.
3) Studiestarten
Camilla var cheftutor og meldte tilbage, at der havde været meget god stemning og tilfredshed med
ændringer af programmet der blev besluttet i år.
De nye udnyttede IT redskaber og var meget selvkørende i forhold til programmet. Det havde god
virkning, at der var en gennemgående person (cheftutor) som de kunne henvende sig til om både
praktiske og studiesociale spørgsmål. God vekselvirkning mellem studerende og VIP’ere og der var
plads til både de formelle og de sociale ting. Vigtigt at holde fast i at der ikke må være overlap
mellem programmet i Emdrup og Aarhus. Blandede meldinger om omfang af samtaler hvor der
mingles og gives mulighed for at starte på gruppedannelser, men tutorerne fandt at det var
overvejende positivt. Tid til rådighed og interesser er afgørende for om grupperne kan fungere.
4) Fortsat: Studenterstyrede studiekredse, fordybelsestimer…
Heidi er hovedforfatter på oplægget og derfor skubbes punktet til kommende møde.

Der er allerede erfaringer fra den første af i alt fire sessioner om videnskabsteori, der var præget af
meget dialog og mange åbne spørgsmål fra studerende.
Diskussion om placering af videnskabsteori og metodeundervisning på studiet og de studerendes
forudsætninger indenfor samme område, samt om det ønskelige i en studieordningsreform der
eventuelt kunne omfatte et indledende videnskabsteoretisk modul samt placere projektarbejdet som
et centralt placeret omdrejningspunkt gennem alle fire semestre.
5) Justering af institutorganisering
Under punktet deltog ekstern gæst Hanne Knudsen, som indgår i arbejdsgruppen med afklaring af
institutorganiseringen på ARTS.
Der foregår mange diskussioner i arbejdsgruppens opgave, bl.a. om vægtningen mellem
selvstændighed og integration i AU, mulighed for selvstændig opgavevaretagelse, rådighed over
egne ressourcer, rekruttering af ph.D. studerende, UFU contra Studienævn osv. Der er tale om et
serviceeftersyn af strukturen.
Tomas redegjorde for baggrunden for oprettelse af UFU’er og dets beslutningskompetence.
UFU ønsker at opnå en større autonomi både i forhold til branding og råderet over egne ressourcer.
Strukturen med ét studienævn og en række uddannelsesspecifikke UFU fungerer godt og bør
formaliseres med et formelt valg, der også sikrer at UFU formanden er medlem af studienævnet.
Det skal sikres, at den demokratisk valgte UFU formand indgår i ledelsesteamet.
6) Tredje drøftelse af GP og UFU’ets placering i den justerede institutstruktur.
Punktet blev behandlet under pkt. 5.
Det forventes at der etableres én afdeling på Trøjborg og én afdeling i Emdrup, som omfatter på GP
og Filosofi. Afdelingerne forventes etableret endeligt i oktober.
7) Valg til UFU og Studienævn i november måned.
Studienævnsvalget er helt formelt og forankret på universitetet. Vi skal sikre os at der opstiller både
en VIP og en studerende. UFU valget håndteres lokalt på IUP. Valgperioden løber fra 1. februar
2015 til 31. januar 2016. De studerende afholder et valgmøde for de studerende i oktober. På VIP
siden ønsker Frederik og Ole at fortsætte og nu er instituttet i klar med at sikre valglisterne hvor alle
VIP er tilknyttet én afdeling, som også fungerer som valgliste. Tomas fortsætter ikke og derfor skal
der også findes en ny formand. Tomas indkalder til et opstillingsmøde for VIP’erne.
8) Planlægning af GP-seminar i efteråret.
Tomas forslog at flytte seminaret fra 8. oktober til november måned og efter UFU har godkendt
undervisningsplanerne på mødet 12. november. Datoen besluttes efter en Doodle. Det planlagte
UFU møde 8. oktober aflyses derfor. UFU var enig. Seminaret skal placeres efter valget er afholdt,
så vi ved hvem der er medlem af UFU og gerne ny uddannelsesleder. Både nuværende og nyvalgte
studenterrepræsentanter inviteres med til seminaret.
9) Timeforbrug på IUP’s uddannelser.
Timerammen er forhandlet mellem studielederen og de forhandlingsberettigede organisationer. Det
politiske mål om antal konfrontationstimer er nu indskrevet i timerammen. Det er nyt, at intern
censur indgår i timerammen. Ud over rammen kan uddannelseslederen råde over ekstra timer i det

rammen skal forstås som et minimum. Uddannelseslederen er ansvarlig for at sikre overholdelse af
timerammen.
Der er også indgået aftale om norm for fremmøde / uforberedt workshop og normen er landet på 2,5
hvilket er et løft for GP’s hidtidige norm på 1,0 samt detaljerede eksamensnormer med
udgangspunkt i eksaminationstid og antal normalsider i skriftlige eksamensopgaver. En del af
forberedelsesnormen kan bruges som deltagelse i kollegaers forudgående forelæsninger. Normerne
træder i kraft 1. februar 2015.
Det forventes at der bliver en fælles måde at lave budgetter på omhandlende hele instituttet. Tomas
deltager i arbejdsgruppe, der udvikler en ny model og skal træde i kraft fra efteråret 2015.
10) Evaluering af undervisningen på GP i foråret 2014.
Tomas: forhåbentlig sidste gang vi evaluerer på denne måde og UFU høres om Tomas’ udkast. En
ny evalueringspraksis er besluttet og iværksættes med virkning fra foråret 2015. UFU tilsluttede sig
Tomas’ udkast med kommentarer fra Kenneth om PFU.
11) Sagsbehandling.
Der var ingen sager til behandling.
12) Eventuelt.
Som opfølgning på pkt. 3 tilføjede Morten, at der var lidt blandede tilbagemeldinger på
studiegruppefaciliteringen.

For referatet
Henrik Christensen

