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Referat af 10. studienævnsmøde  

 

 
Tidspunkt: torsdag d. 6. november, kl. 11-15 

Sted: D120/2113-252 

 

Tidspunkt: torsdag d. 6. november 2014, kl. 11-15 

Sted: D120 

 

Deltagere 

Medlemmer: 

Lars Holm (Pædagogisk antropologi), Konstitueret studieleder Tomas Højgaard 

(Generel pædagogik), Formand for studienævnet Marianne Høyen (MALLL og 

Pædagogisk sociologi), Asbjørn Sørensen (Pædagogisk antropologi), Camilla Ku-

rell (Uddannelsesvidenskab),  

 

Punkt 2.a Jeanette Magne (Masteruddannelserne) 

 

Observatører:  

Kira Vinberg (MALLL og Pædagogisk sociologi) 

 

Tilforordnede: 

Sissel Rendrup Johansen (Studiechef), Søren Fransén (Uddannelseskonsulent) 

 

Adm.: Pernille Munkebo Hussmann, Stine Birk Nissen  

 

Afbud: Henrik Vase Frandsen, (Pædagogisk filosofi), Charlotte Mathiassen (Pæ-

dagogisk psykologi), Pia Bramming (Uddannelsesvidenskab), Jeanette Magne 

(Masteruddannelse) - deltog dog i punkt 2a, Anna Karlskov Skyggebjerg (Didaktik 

uddannelserne), Anne Krogsgaard Nielsen (Pædagogisk filosofi), Rikke Friis 

(Pædagogisk psykologi), Eva Silberschmidt Viala (Studieleder), Benita Schmidt 

(Didaktikuddannelserne), Susanne Bartram (adm), Merete Justesen (adm.), Mor-

ten Jacobsen (VEST), Dorte P. Kristensen (VEST), Karen B. Petersen (Campus 

Aarhus),  

 

Indledende 

 

a. Godkendelse af dagsorden 

 

Nævnet var ikke beslutningsdygtigt, da dette ifølge Forretnings-

ordenen for studienævnet ved IUP kræver, at mindst halvdelen 

af det fastsatte antal medlemmer er til stede.  

Der var to beslutningspunkter på dagsordenen: 

 

11.00 

(5 min)  
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Punktet: 3a: Grænseværdiindikatorer v. Tomas Højgaard og Ki-

ra Vinberg. Dette hastede. Det blev derfor besluttet, at man ville 

diskutere punktet på dette møde, og derefter sende nævnets 

kommentarer til forslaget om grænseværdiindikatorer i mail-

høring i studienævnet. Denne fremgangsmåde kan benyttes, så 

længe ingen af nævnets medlemmer ønsker, at beslutningen 

skal træffes ved et (ekstraordinært) studienævnsmøde. 

 

Punktet 3b: Forslag til evalueringspraksis IUP v. Søren B. Fran-

sén. Dette punkt blev udsat til næste ordinære studienævnsmø-

de. 

 

Diskussionspunktet/status 2b: Byggeplaner på Campus Emdrup 

v. campuschef Per Lindblad blev udskudt til næste møde, da 

han havde meldt afbud. 

 

Oversigtsplan over arbejdsopgaver er ikke kommet ud. Kan den 

komme med på næste møde? Sissel: Det lægges som bilag ved 

referatet fra sidste møde. 

 

Pia Bramming (Udd. Videnskab) + Hans Dorf har sendt ansøg-

ninger om dispensation fra studieordningen for hhv. Uddannel-

sesvidenskab og Pædagogisk sociologi. Disse er ikke taget med 

på mødet. Det er ikke klar til behandling i nævnet endnu. Dis-

pensationsansøgningerne skal behandles på næste møde. 

 

Der blev omdelt en ny dagsorden, der tog højde for de udskudte 

punkter. 

 

 

1. Meddelelser/orientering 

 

a. Studieleder v. Tomas Højgaard (konstitueret studieleder) 

 

a.1: Dimensionering, 2 bilag 

 

Orientering: 

 

Aske Dahl Sløk fra Dekansekretariatet har orienteret Tomas om, 

at rektor tirsdag d. 4. november var til møde i ministeriet med 

konkret bud på hvordan AU ville håndtere dimensioneringspro-

blematikken. AU lagde op til at dimensioneringen foretages ude-

lukkende på bacheloruddannelser og man så lader det ’vokse’ 

naturligt op til kandidatuddannelserne med tiden. 

11.05 

(10 min) 
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Dimensionering af kandidatuddannelser vil dermed tilsynela-

dende først begynde at blive indfaset i 2018 og total indfasning 

gennemført i 2020.  

Den konkrete udmøntning på AU er ikke lastlagt endnu, ligesom 

AU’s endelige reduktionsmål endnu er til forhandling. 

 

Lars Holm påpegede to kriser:  

1: antallet af optagede fastfryses allerede fra 2015 til 2018 på 

2013-niveau og derefter mindskes optaget med 30 %. 

2: Den lokale fordeling af dimensioneringen. Der er risiko for en 

uhensigtsmæssig konkurrence de faglige miljøer imellem. Han 

mente, at det må være ledelsen der træffer beslutningen og 

kommer med en udmelding om dette. 

 

Tomas mente, at meldingen er, at man fjerner dimensionerings-

kravet på kandidatuddannelserne, idet man vil lade det vokse 

op fra bacheloruddannelserne. Det er ikke helt afklaret hvad det 

til vil komme til at betyde for vores kandidatuddannelser, fordi 

der ikke er retskravsbachelorer til andre end Uddannelsesvi-

denskab. 

 

Bilag: Til orientering. De to høringssvar vedr. pædagogisk an-

tropologi og didaktik er sendt af sted. 

 

 

a.2: Status for studieleder Eva Vialas sygemelding. 

 

Orientering: 

 

Tomas har talt med Eva. Tomas sidder formelt som konstitueret 

studieleder indtil d. 15. november, men Eva er klar til at deltage 

hjemmefra nu. 

Hun kommer tilbage med reduceret fremmøde, men med fulde 

beslutningsbeføjelser, fra den 15. november. 

 

 

b. Studienævnsformand Marianne Høyen 

b.1: Møde med aftagerpanel. 

 

Orientering: 

 

Formanden orienterede om, at der havde været møde med Af-

tagerpanelet onsdag d. 5. november. Temaet var fremdriftsre-

11.15 

(10 min) 
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formen. 

Jesper Sølund Hansen fra VEST havde fortalt overordnet om 

fremdriftsreformen. 

Tomas Højgaard havde fortalt om hvad vi konkret har gjort i for-

hold til fremdriftsreformen på IUP. 

Den fortsatte diskussion havde derefter taget udgangspunkt i tre 

dilemmaer, som panelet blev stillet overfor: 

 

1. Dilemma: Skal vi forfølge det akademiske eller nogle mere 

praktiske og af erhvervslivet efterspurgte kompetencer som 

f.eks. projektlederkompetencer, kommunikation, mv…? 

Panelets overordnede svar var: I skal satse på det akade-

miske, men det vil være fint, hvis I kan inddrage de andre 

elementer i undervisningen, da det kræves på arbejdsmar-

kedet, at man tidligt i karrieren kan håndtere sådanne opga-

ver. 

 

Marianne fandt, at det var en pointe, som det vil være vigtigt 

at tale om i studienævnet på et tidspunkt. Hun forudså et 

problem i forhold til, hvordan man skulle vurdere sådanne 

erhvervsrettede færdigheder hos de studerende. 

 

2. Dilemma: IUP har traditionelt videreuddannet pædagoger 

og lærere, men nu også mange andre professionsbachelo-

rer som f.eks. sygeplejersker. Hvad betyder det for vores 

profil som uddannelsessted? 

Panelets overordnede svar var: Tænk over, hvad det er I 

særligt kan tilbyde fagligt. Find ud af, hvad det er DPU/IUP 

(og jeres kandidater) er særligt god til? 

 

3. Dilemma: Er det et problem eller en styrke, at en del af dem 

vi uddanner, vender tilbage til det job man havde før… Altså 

f.eks. tilbage til et lærerjob? 

Panelets overordnede svar: Det er da fantastisk, så skoler-

ne ikke mister det kvalificerede personale. For den enkelte 

er det dog et problem, at man ikke bliver ansat på kandidat-

ansættelsesvilkår. 

 

 

Dilemma-opsætningen virkede godt og åbnede op for diskussi-

on.  

 

Det blev lovet, at der ville komme en tilbagemelding til panelet 

på, hvilke initiativer IUP nu tager på baggrund af mødet. 
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Opgave: 

 

Der er en aftagerpanel-arbejdsgruppe under studienævnet. 

Denne skal nu komme et oplæg til en tilbagemelding på mødet 

til aftagerpanelet, som kan diskuteres i studienævnet. Derefter 

vil studieleder tage tilbagemeldingen med til aftagerpanelet. 

 

b.2: Studieordningsændringer 

 

Orientering:  

 

Studieordningsændringer skal endeligt godkendes på studie-

nævnsmødet den 4. december, hvis de skal have virkning fra 

den 1. september 2015. 

 

b.3: Høringssvar om lov om akkreditering, 1 bilag 

 

Orientering: 

 

Marianne orienterede om, at hun havde taget en beslutning på 

nævnets vegne om, at studienævnet tilslutter sig AU’s hørings-

svar. Hun tog beslutningen på nævnets vegne efter at have vur-

deret, at emnet ikke har meget med IUP at gøre. 

 

Generel beslutning:  

 

Ud af dette kom en generel beslutning om, at når en sag frem-

stilles for studienævnet, skal det tydeligt fremgå, om det er 

nævnet, der skal træffe beslutningen eller om det er studieleder, 

der ønsker at høre nævnet med henblik på efterfølgende selv at 

træffe beslutning. 

 

b.4: Introduktionspapir til nye medlemmer af studienævnet 

 

Orientering: 

 

Marianne orienterede om, at hendes medhjælper, Anne, arbej-

der på et stykke papir, som er en introduktion til arbejdet i stu-

dienævnet til nye medlemmer.  

 

 

c. Næstformand 

Ingen punkter 

11.25 

(5 min) 
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d. Studiechef 

 

d.1: Opdateret hyrdebrev vedr. studieordningsrevisioner, 1 bilag 

 

Orientering: 

 

Sissel orienterede om, at den eneste ændring i det opdaterede 

hyrdebrev er, at obligatoriske progressionskrav skal bortfalde. 

Dem har vi ingen af i IUP’s studieordninger. 

 

Sissel fortalte, at der var kommet kommentarer til dekanens op-

daterede hyrdebrev fra Pia Bramming. Lars Holm mindede om, 

at han også har kommenteret på det, hvilket fremgår af referatet 

fra sidste studienævnsmøde.  

 

Lars opponerede imod, at dekanen pålægger IUP præcise 

sproglige formuleringer til studieordningerne. F.eks.: ”Eksa-

menssproget er dansk eller engelsk”. 

Marianne har erfaringer fra Landbohøjskolen, der underbygger, 

at dette kan være en uhensigtsmæssig formulering. 

 

Beslutning og opgave: 

 

Det blev besluttet, at Marianne og Lars (i samarbejde med Sis-

sel) skriver et brev til dekanen om, at det kan være uhensigts-

mæssigt med denne formulering. 

 

d.2: Status i SNUK 

 

Orientering: 

 

Sissel orienterede om, at SNUK nu er ved at være fuldtallige 

igen. 

 

d.3: Snitflader i samarbejdet imellem institutter og administration 

 

Orientering: 

 

Sissel orienterede om, at der er nedsat en arbejdsgruppe på 

ARTS, der skal beskæftige sig med snitflader i samarbejdet 

mellem VIP og TAP, institutter og administration. 

Mette Mejlvang er aktør i processen i forhold til IUP. Så eventu-

elle forslag kan sendes til hende. Man er også velkommen til at 

sende dem til Sissel. 

11.30 

(10 min) 
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e. AU Studier 

e.1: Orientering om adgangsgivende uddannelser, optag 

2015 

 

Orientering: 

 

Vedrørende supplering for ansøgere med mellemlange videre-

gående uddannelser: 

Nogle kandidatuddannelser har ønsket at kunne optage ansø-

gere med mellemlange videregående uddannelser. Det kan 

man ikke, fordi de er under en anden bekendtgørelse. 

Ansøgere med diplomuddannelse, som supplement til en mel-

lemlang videregående uddannelse, kan fortsat optages.  

 

Disse adgangskriterier skal stå i studieordningen til den enkelte 

uddannelse.  

 

Det blev diskuteret hvorvidt der skal være en udtømmende liste 

over adgangsgivende suppleringer, som løbende skal opdate-

res, eller om der skal stå ”eller noget tilsvarende”.  

 

e.2: Status på valgfag F2015 

 

Orientering: 

 

Valgfag for 2015 er blevet meldt ud. Tidsplanen har været me-

get stram i år. Næste semester vil administrationen forsøge at få 

det ud lidt tidligere. Der er dog ikke noget stort tidsvindue, da 

fagene jo først skal meldes ud fra fagmiljøerne.  

 

Vi har gjort os nogle erfaringer vedr. valgfag med pladsbe-

grænsning. Det har været administreret efter først-til-mølle-

princippet, hvilket har givet nogle udfordringer.  

En alternativ mulighed er at administrere pladsbegrænsningen 

ved hjælp af lodtrækning.  

 

 

11.40 

(5 min) 

 

f. Vejledning og studieinformation (VEST) 

Ingen indmeldte punkter 

 

f.1: Studiestart 

 

11.45 

(5 min) 
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Orientering: 

 

Marianne orienterede om, at studenterstudievejledningen har 

været rundt hos førsteårsstuderende, hvor der var heftige reak-

tioner på baggrund af blandt andet:  

 Problemer med Blackboard  

 At der ikke er plads på valgfagene. 

 Manglende opfølgning på studiegrupperne. De stude-

rende ønsker opfølgning fra den samme person/instans, 

som har været med til at oprette grupperne  

 

Søren fortalte, at han og Studieleder Eva Viala gerne vil køre 

studiestartsforløbet helt ind i 2. semester. De vil gerne skabe et 

studiefællesrum, f.eks. ved at gøre noget ud af, at studiegrup-

perne kommer til at tage højde for interesser.  

 

Tomas foreslog, at man kan tage højde for, hvordan den enkelte 

vil gå til studiet (f.eks. hvor fleksibel man er tidsmæssigt).   

 

Kira Vinberg foreslog at man kan lave en opfølgning på studie-

grupperne i starten af 2. semester. 

 

Opgave: 

 

Det kan være relevant at tage opfølgning på studiegrupper op i 

studienævnet, så nævnet kan afgøre, hvorvidt dette er noget, 

nævnet foreslår, eller om det er noget, man skal gøre på ud-

dannelserne. 

 

g. UFU og Studienævnsvalg v. Søren Balsløv Fransén 

 

Orientering: 

 

Søren orienterede om, hvor mange, der indtil videre var opstillet 

til UFU- og studienævnsvalg. 

 

Han specificerede endvidere, at man ikke skal have stillere for 

at kunne opstille til Studienævnet. 

 

Marianne sagde, at hun fandt at processen omkring disse valg-

opstillinger, har været rodet. Hun ønsker bedre kommunikation 

omkring dette (f.eks. skal man have stillere eller ej, og er der 

nogen, som er født medlem?) 

 

12.20 

(10 min) 
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Søren fortalte, at han delte denne frustration. Der har været kor-

te tidsfrister og ’Kommunikation’ har ikke haft tid til at opdatere 

hjemmesiden.    

 

Beslutning og opgave: 

 

Det blev besluttet på forslag af Søren, at studienævnet indstiller 

til dekanen, at der bliver lavet en aftale med valgsekretariatet 

om, at de fremover også supporterer UFU-valgene. 

 

FROKOST 12.00 – 12.30 

2. Diskussionspunkter/status 

 

a. Kompetence til at tage beslutning om form og indhold af under-

visningsplaner v. Jeanette Magne 

 

Jeanette spurgte, hvem der har kompetence til at beslutte form og 

indhold af undervisningsplaner. Hvor fast ligger det? 

 

På masteruddannelserne vil man f.eks. gerne: 

 Slippe for at formulere mål for den enkelte undervisnings-

session og i stedet formulere mål mere overordnet, fx på 

seminar-niveau.  

 Have fokus i undervisningsplanen på hvordan de studeren-

de arbejder med faget imellem undervisningsgangene. 

 

Hvor ligger kompetencen til at bestemme om de må det? 

 

Lars sagde, at en begrundelse for London-modellerne er, at de er 

med til at sikre de studerendes retssikkerhed, så der er noget de 

kan forholde sig til, hvis de vil klage over undervisningen og dens 

indhold. 

 

Tomas mente at kompetencen ligger hos studielederen, som tager 

sig af drift – herunder hvordan man opbygger rutiner. Men formen 

på undervisningsplanerne bør også diskuteres med fagmiljøet. 

Han fortalte, at godkendelse indtil nu de facto har været et UFU-

anliggende. 

 

På GP har de i UFU’et lavet et skriv om hvad de kræver for at god-

kende en undervisningsplan. De har ændret lidt i Londonmodellen. 

Ifølge GP’s skriv kan man godt formulere målene for lidt større en-

heder end sessioner. 

 

12.30 

(20 min) 
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Sissel henviste til Universitetsloven § 18 vedrørende praktisk tilrette-

læggelse af undervisning og eksamen. Der står vist ikke nogen ste-

der, at der skal stå noget specifikt om mål i undervisningsplanen.  

Sissel mente, at det må være noget, som på et tidspunkt er blevet 

besluttet på IUP.  

 

Forslag/opgave: 

 

Marianne foreslog, at man går Londonmodellen kritisk igennem og 

ser på, hvad det egentlig er den skal (sammen med Eva Viala). 

Og at dette tages op i studienævnet på et senere tidspunkt  

 

Jeanette endte med at konkludere, at det hun tager med tilbage til 

master er, at de godt kan lave en lokal model af Londonmodellen. 

De undervisere, der synes, at det fungerer godt som de gør nu, kan 

godt blive ved med det. 

 

 

 

b. Fakultetsledelsens udspil til fremtidig struktur 

 

Der bliver udarbejdet et revideret notat. Dette kommer i høring 

fra den 17. november til den 5. december. 

 

Opgave: 

 

Der skal samles op på dette til næste studienævnsmøde. 

Ansvarlig for at sende høringsdokumentet ud til UFU’erne er 

Sissel, på vegne af studienævnet. Sissel sender desuden en 

tidsplan med, så det kan nå at blive udsendt og behandlet på 

næste SN-møde 

 

 

12.50 

(20 min) 

3. Beslutningspunkter  

a. Grænseværdiindikatorer v. Tomas Højgaard og Kira Vin-

berg 

2 bilag  

 

Orientering: 

 

Kira og Tomas orienterede ud fra de to bilag. 

 

Vedr. indikator 1: Førsteårsfrafald på bachelor:  

Kira og Thomas foreslår at studienævnet anbefaler at øge 

13.10 

(12 min) 
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grænsen for det ’røde niveau’ fra 15 % til 25 %, idet de mener, 

at et vist frafald på en uddannelse er naturligt og sundt. 

 

Lars indvendte, at der er risiko for, at det kan føre til, at man får 

besked på at skærpe sine optagelseskriterier, hvis man argu-

menterer på denne måde. 

 

Vedr. indikator 4: Undervisningsevaluering:  

Det oprindelige forslag gik på minimum 1 evaluering pr. seme-

ster. Kira og Tomas foreslog, at studienævnet skulle foreslå: 

Minimum 1 evaluering pr. modul pr. semester. 

 

Vedr. indikator 5: Faglig trivsel: 

Kira og Tomas brød sig ikke om de kriterier, der var valgt til må-

ling af dette og anbefaler, at man finder nogle helt andre. Skulle 

man tage udgangspunkt i de kriterier der ligger, ønsker de, at 

grænseværdierne øges, så kvaliteten bliver bedre. 

 

Vedr. indikator 6: VIP/d-VIP ratioen. 

Der blev argumenteret for, at, det er mere spændende i forhold 

til hvor mange timer der reelt løftes på den enkelte uddannelse 

(undervisning og vejledning) af d-VIP’erne.  

Kira og Tomas foreslog desuden, at grænseværdien blev sat til 

2 VIP pr d-VIP (hvor der oprindeligt er foreslået 1.5 VIP pr d-

VIP). 

 

Pernille foreslog, at det i forhold til indikator 6 præciseres, at det 

er timer med uddannelsesaktiviteter i alt (inkl. vejledning og 

planlægning) 

Marianne foreslog, at det generelt præciseres hvad der er det 

originale forslag og hvad der er studienævnets forslag. 

 

Beslutning og opgave: 

 

Rettelserne blev vedtaget. Kira laver rettelserne  

 

Studienævnet skal tage beslutning om, hvorvidt dette er næv-

nets udmelding. Da nævnet ikke var beslutningsdygtigt til mødet 

blev det aftalt, at papiret sendes i mail-høring. Forslaget skulle 

drøftes tirsdag d. 11. nov. på uddannelsesudvalgsmøde. 

Hvis der ikke er kommet indsigelser i løbet af denne uge betrag-

tes det rettede forslag som godkendt.   
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Opgave 

 

Sissel sender forslaget ud i mailhøring 

 

 

b. Forslag til evalueringspraksis IUP v. Søren B. Fransén 

3 bilag 

Udskydes 

14.10 

(0 min) 

 

c. Studienævnsseminar i december 2014 v. Kira 
 
Der udtrykkes ønske fra de studerende om at studienævnsse-
minaret udskydes til januar, idet det i december ikke er sikkert, 
at det er helt på plads, hvem der er valgt til studienævnet. 
 
Beslutninger og opgave: 
 
Det blev besluttet, at seminaret skal ligge første uge i februar = 
uge 6.  
 
Det blev, på forslag fra Kira, besluttet, at Eva, Søren og Marian-
ne laver et forslag til indhold til dette seminar, som kan diskute-
res til næste SN-møde. Søren er tovholder. 
 

13.50 

(5 min) 

4. Eventuelt  

 

Orientering: 

 

Sissel orienterede om, at der er ansat en ny universitetsdirektør, som star-

ter 1. januar. Hun hedder Jane Kragelund og kommer fra Odense Universi-

tetshospital. 

 

Beslutning: 

 

Det blev besluttet, at Marianne på vegne af studienævnet spørger dekanen 

hvad status/tidsplan er i forhold til ansættelse af ny Institutleder på IUP. 

 

 


