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Møde mandag den 15. september 2016 kl. 12.00 – 14.00 i B101a 

6. møde i Uddannelsesnævnet for didaktikuddannelserne (UN) 

 

Deltagere: Anna Karlskov Skyggebjerg (formand), Lisbeth Haastrup, Uffe 
Thomas Jankvist. 

Tilforordnede: Mathias Nørby Nielsen, Susanne Bartram og Henrik Christen-
sen. 

Afbud:, Sven-Erik Holgersen, Tomas Højgaard, Christina Matthiesen, Jonas 
Dreyøe (næstformand), Jesper Ørberg, Mette Engberg-Sønderskov, Lena Maria 
Mortensen og Lena Lindenskov. 

 

 

 

REFERAT  

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

Der er kun fremmødt tre medlemmer af uddannelsesnævnet og derfor er mø-
det ikke beslutningsdygtigt. 

Bilag 3 er ikke fremsendt, da Henrik ikke har modtaget det. 

 

2) Meddelelser  

Der var intet til dette punkt. 

 

3) Nyt fra studievejledningen 

Mathias har afløst Mikkel som studievejleder. Mathias læser uddannelsesvi-
denskab og er bl.a. tilknyttet didaktikuddannelserne. Velkommen til Mathias 
og præsentation af uddannelsesnævnets medlemmer. 

 

4) Didaktikdag 2017 

Christina har fremsendt skitse til arrangement den 9. februar 2017 (se bilag 
1). Udgiften overstiger uddannelseskoordinators budget, så der skal søges 
midler hos afdelingsleder. Måske er det nødvendigt at opkræve betaling for 
bespisning hvis budgettet skal holde. Vi må ikke aflønne ansatte på universi-
tetet, men afdelingsleder kan bevilge arbejdstimer til timeregnskabet. 

Uddannelsesnævnet tilsluttede sig program og indhold. Fandt at det var et 
rigtig godt program med et spændende fagligt indhold. 
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5) Evaluering af studiestarten 

Studiestarten gik godt, de studiespecifikke indslag var stor succes med meget 
kreativ udfoldelse. Lisbeth spørger Kommunikation om de vil lægge billeder 
fra arrangementet på Blackboardsiden.  

Der efterlyses, at en studenterrepræsentant supplerer Finn Holsts præsenta-
tion af Almen Didaktik med indhold af eksamensopgave. 

 

6) Nye studieordninger 

7) Nye studieordninger, Matematik 

Anna omdelte studienævnets tidsplan, som udarbejdet af Susanne Bartram. 
Udkast til ny studieordning for Matematik er ikke fremsendt og udkast fra 
Materiel Kultur er ikke videresendt til nævnet. Punkterne udsættes til næste 
møde i oktober. 

Debat om overholdelse af budgetter og eksaminationstider, herunder for 
gruppeeksamen. Vi forventer at modtage endelig udmelding om eksaminati-
onstider fra instituttet i næste uge. Instituttet lægger op til at vi ikke udbyder 
flere end de 40 ECTS, der er minimumsgrænsen i eksamensbekendtgørelsen, 
med ekstern censur, dog op til 45 ECTS så det er muligt at lægge ekstern cen-
sur på et fagmodul på 15 ECTS. Dette ud over specialets 30 ECTS, hvor eks-
tern censur er obligatorisk. Vi har dog ønske om at kunne gå op til 50 ECTS af 
faglige grunde på Materiel Kultur, hvor fagmodulerne på 3. semester kan slås 
sammen i henhold til studieordningen. 

 

8) Eventuelt og fastsættelse af mødedatoer 

Opmærksomhed på at der skal vælges nye studenterrepræsentanter der til-
træder 1. februar 2017. Det er vigtigt at finde studerende på 1. studieår, der er 
villige til at stille op. 

Mødet besluttede følgende mødeplan for resten af efterårssemesteret: 

• Mandag 24. oktober 9.00 – 11.00. 
• Onsdag 23. november 10.00 – 14.00 (undervisningsplaner). 
• Mandag 19. december 13.00 – 15.00. 
• Fredag 13. januar 2017, 13.00 – 15.00 (med afslutning). 
• Mandag 6. februar 14.00 – 16.00. 
• Mandag 6. marts 14.00 – 16.00. 
• Mandag 3. april 14.00 – 16.00. 
• Tirsdag 16. maj 10.00 – 14.00. 
• Mandag 12. juni 14.00 – 16.00. 
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Følgende punkter skal behandles på næstkommende møde i uddannelses-
nævnet: 

• Udkast til nye studieordninger. 
 

 

For referatet 

Henrik Christensen 
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