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Møde mandag den 3. februar 2017 kl. 13.00 – 15.00 i B101a 

2. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) 

 

Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg (formand) , Sven-Erik Holgersen, , 
Christina Matthiesen, Lena Maria Mortensen og Signe Elmstrøm (facetime), 
Søren Vilhelmsen, Emma Nikander Nonboe-Nygaard og Sarah Engel Libonati 
(suppleant).  

Tilforordnede: Lena Lindenskov, Henrik Christensen. Mathias Nørby Nielsen 
og Trine Vestergaard Nielsen.  

Afbud: Lisbeth Haastrup, Uffe Thomas Jankvist, Tomas Højgaard og Emma 
Mathilde Krog. 

 

 

 

GODKENDT 

REFERAT 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2) Konstituering, valg af næstformand 

Udsat til næste møde. 

 

3) Meddelelser  

3a) ”Postkort” vedr. Dansk, Matematik og Materiel Kultur 

Informationsmøderne har omlagt konceptet således, at der laves standere 
hvor man kan shoppe rundt mellem standerne for de enkelte uddannel-
ser. Til standerne laves postkort målrettet de enkelte uddannelser. Vi skal 
bruge kommentarer senest 10. februar. 

Beslut om mellemrum mellem bindestregen mellem ”didaktik” og retnin-
gen for den enkelte uddannelse. Ordet aspekter bruges ikke korrekt, men 
indholdsmæssigt er det godt. 

Erstat gerne ”handler om” med ”undersøger”.  

Matematik: Misforstået hvem man kvalificerer sig til at undervise – dæk-
ker for bredt i forhold til bl.a. folkeskolen, hvor didaktikuddannelsen ikke 
kvalificerer til at undervise i folkeskolen og tilsvarende problemstillinger 
på ungdomsuddannelserne.  
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Tilsvarende om kvalifikation til at være underviser på specifikke uddan-
nelser. Det skal tjekkes grundigt.  

Enighed om at postkortene er en god ide og en udmærket appetitvækker 
til informationsmøderne 2. marts i Aarhus og 7. marts i Emdrup. 

Sven-Erik vil gerne deltage for Musikpædagogik selv om det ikke er aktu-
elt med en stand. Sven-Erik kontakter Søren Fransen, der er ansvarlig for 
informationsmøderne og eventuelt Eva Viala såfremt det er en god ide at 
lave en folder målrettet Musikpædagogik. 

Tilmeldingen er ikke åben endnu.  

 

4) Nyt fra studievejledningen 

Studievejledningen får også en stand til informationsmøderne. Vær obs 
på muligheden for hel på del og tomplads ordningen. Debat om mulighed 
for at læse mere end 30 ECTS pr. semester. 

 

5) Didaktikdagen 9. februar 2017 

Status er godt 50 tilmeldinger i alt på alle 4 workshops, især på workshop 
om museer.  

Sidste frist for tilmelding meddeles pr. mail til alle studerende primo næ-
ste uge. Tilmeldingen lukker efter tirsdag. Christina mailer tekst til Hen-
rik på mandag, der videresender til alle studerende.  

Pernille undersøger om vi kan få buffet i stedet for sandwiches.  

Arrangementet henlægges til Festsalen, da vi er blevet mange nok. Der la-
ves mapper til alle deltagere med skrivemateriale og flyer fra Unge Pæda-
goger vedrørende Åben Skole. Navneskilte har farvekode efter workshop 
og koden er gennemgående på alle skilte.  

Gennemgang af økonomien for arrangementet. Det skal ikke klassificeres 
som en konference, men som et internt arrangement primært målrettet 
didaktikstuderende.  

Programmet er tilrettelagt, Christina byder velkommen. Lars, Finn og 
Pernille, som holder oplæg, er bedt om en længde på 22 – 23 minutter så 
der er mulighed for enkelte spørgsmål. I opsamlingen bedes hver work-
shop om indlæg på op til 10 minutter indeholdende kort resume samt mu-
lige forskningsspørgsmål.  

 

6) Udbud af valgfag 

Der er frihed til udbud, men begrænsning på hvor få studerende der må 
være for at et valgfag gennemføres. Anna har modtaget forslag fra Ulf og 
Jeppe vedrørende IT integration, men der foreligger endnu ikke et skrift-
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ligt oplæg. Dead-line er primo marts før næste møde i Uddannelsesnæv-
net. Princippet er at alle uddannelser bør tilbyde mindst et valgfag, men vi 
bør undlade at udbyde for mange for at undgå at ingen af dem kan leve op 
til tilmeldingskravet. De studerende i Aarhus har ønske om valgfag om 
læremidler. Nævnet overvejer muligheden af at slå de to forslag sammen, 
men uden fokus kun på grundskolen. 

Materiel Kultur udbyder Virksomhedsprojekt.  

Æstetik & Læring ønskes fortsat udbudt og det samler også studerende fra 
andre uddannelser. Det er muligt også at inddrage undervisere fra andre 
uddannelser. 

Studievejledningen vil afholde valgfagsarrangement for alle studerende. 

 

7) Status for nye 2017 studieordninger 

Vores ændringer er i proces og på vej til godkendelse i Studienævnet. Der-
fra går de til godkendelse i Dekanatet. 

Studieleder har gennemgået dem og bl.a. hæftet sig ved manglende poin-
tering af faglighed i projektmodulerne. For Materiel Kultur er der kun 
gruppeeksamen, men enighed om at der også skal være plads til individu-
elle prøver. Fællesfagene beskrives meget omfattende i studieordningerne 
og bør rettes til så de ligner andre uddannelser. Større dele af teksten bør i 
stedet fremgå af undervisningsplanerne. 

Uddannelsesnævnet skal høres hvis der er nye ændringer.  

 

8) Eventuelt 

Christina har ønske om at skubbe afleveringsfristen for aflevering til 
sommereksamen i Pædagogisk Forskning & Udviklingsarbejdefordi den 
er sammenfaldende med Sprog & Kommunikation i Aarhus fordi under-
visningen løber forskudt med én uge i forhold til Emdrup. Nævnet er 
enigt i, at der er behov for en ændring, men ønsker samme afleveringsda-
to for Emdrup og Aarhus. 

Aftalt at Christina i stedet flytter undervisningen, eventuelt til ti 16 maj og 
den sidste undervisningsgang til fredag 19 maj. Aflevering Sprog & Kom-
munikation tirsdag 23. maj. 

Emma Mathilde Krog er fra Aarhus – ikke Emdrup – som fremgik af 
dagsordenen. 

 

På næste møde 6. marts 2017 behandles: 

• Studieordningsændringer, såfremt der er nyt om godkendelsesproce-
duren. 
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For referatet 

Henrik Christensen 
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