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Mødedato: Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 13.00-15.00 
Mødested: Wiener-bygningen (5347) lokale 120 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde Digital design og Informationsvidenskab 
 
Deltagere:  
Undervisere: Morten Breinbjerg (afdelingsleder); Lone Koefoed Hansen (fagkoordinator digital design), Peter 
Danholt (informationsvidenskab) 
Studerende: Anna Brynskov (Digital design);  
Observatører: Astrid Kruse Nielsen (studievejleder); Birgitte Svenstrup Klostergaard (Arts studier, referent); 
Sara Badstue Larsen (afdelingskonsulent), Marcus Due Jensen (studerende), Emil Glud Lund (studerende), 
Frederik Alexander Thuesen (studerende), Jakob Adolph (studerende) 
 
 
Fraværende: Mia Laursen (Informationsvidenskab), Rikke Toft Nørgaard (it-didaktisk design), Kalle Kusk 
Gjetting (studerende, observatør) 
 

 

 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat (beslutning) (5 

minutter) 
UN godkendte dagsordenen til dagens møde. Referartet fra uddannelsesnævnsmødet 
d. 26. november 2019 er godkendt via skriftlig høring. Morten Breinbjerg (MB) 
indledte mødet med en kort præsentationsrunde grundet de mange nye studerende 
der deltog og som har vist interesse i at deltage i UN-arbejdet. UN besluttede at 
dagsorden samt bilag fremadrettet også vil blive sendt ud i en separat mail for at sikre 
at alle kan tilgå materialet.  
 
 
2. Konstituering af nyt UN (beslutningspunkt) (20 minutter)  
Ifølge forretningsorden § 8 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter 
nyvalg. Forperson vælges blandt VIP-medlemmerne. Næstforperson vælges blandt 
studentermedlemmerne. Forperson og næstforperson udgør forpersonskabet.  
Grundet de mange nye studerende der deltog i mødet indledte MB punktet med at 
fortælle om UN-arbejdet og dets ansvarsområder. Derefter foretog UN den formelle 
konstituering af UN’et.  
 
UN’s beslutning:  
UN konstituerede sig på følgende måde 

mailto:jakob.adolph@outlook.com
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Forperson for UN: Morten Breinbjerg 
Næstforperson for UN: Anna Brynskov (SN- studenterrepræsentant) 
VIP’er er ikke år valg i år.  
 
Udover formelle medlemmer af UN, har følgende studerende vist interesse i at deltage 
i UN som observatører: 

Marcus Due Jensen  
Emil Glud Lund 
Kalle Kusk Gjetting  
Frederik Alexander Thuesen  
Jakob Adolph 

 
3. UN-spørgsmål til forårets undervisningsevaluering 

(beslutningspunkt).  (10 minutter) 
UN drøftede og besluttede spørgsmål til forårets undervisningsevaluering, da UN har 
mulighed for at vælge yderligere spørgsmål på uddannelsesniveau – ud over de 
obligatoriske AU- spørgsmål og evt. studienævnets obligatoriske SN-spørgsmål. Disse 
spørgsmål vil dermed være med i alle undervisningsevalueringerne på uddannelsen.  
 
UN drøftede vigtigheden af at få italesat hvad det er undervisningsevalueringerne 
bliver brugt til og hvad formålet med evalueringerne er.  
 
UN’s beslutning:  
UN besluttede, at der ud over de obligatoriske AU- spørgsmål sættes to nye spørgsmål 
på evalueringen.  
Spørgsmål AR-DPU-SN 009: Hvor mange timer har du typisk brugt på dette 
kursus/modul om ugen på forberedelse, inklusiv læsegruppe og opgaver? 
< 5 timer|> 5 timer|> 10 timer|> 15 timer|> 20 timer  
samt 
Spørgsmål AR-DPU-SN 053: Studiemiljøet på kurset er trygt og mit samarbejde med 
andre studerende på kurset er godt? 
Enig|Delvist enig|Hverken eller|Delvist uenig|Uenig 
 
Samtidig påpegede UN vigtigheden af, at underviserne inden de studerende svarer på 
evalueringerne får rammesat og italesat evalueringen og spørgsmålene.  
Derudover blev det pointet, at der fremadrettet i fht. DD-lab skal være en evaluering af 
de kurser hvor DD-lab er tilknyttet.  
UN sender de udvalgte spørgsmål til uddannelseskonsulenten på IKK.  
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4. Orientering om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres 
(orienteringspunkt)(10 minutter) 

UN blev orienteret om at informationsvidenskab og digital design skal 
uddannelsesevalueres i indeværende år. Og Birgitte Svenstrup Klostergaard (BSK) 
gjorde opmærksom på, at afdelingslederen samt fagmiljøet skal påbegynde 
refleksioner omkring hvilke eksterne eksperter man ønsker at inddrage i 
evalueringen. Der skal vælges 2 x 3 forslag til eksterne eksperter for 
informationsvidenskab og 2 x 3 forslag for digital design. Forslag skal klar d. 27. 
februar til opstartsmødet for evalueringen. 
 
5. Orientering om nye studieordninger for KA informationsvidenskab 

samt KA digital design (drøftelsespunkt) (10 minutter) 
MB orienterede UN om den forestående proces med at lave nye studieordninger til KA 
informationsvidenskab samt KA digital design. MB opfordrede de studerende til at 
deltage med input i processen og spurgte studenterrepræsentanterne om hvordan 
studerende på bedst vis kan inddrages i studieordningsprocessen. De studerende 
pointerede at åbne seminarer hvor der er kaffe/kage vil være en god idé. Så kan 
studerende der har interesse deltage. Samtidig er det vigtigt ar det bliver klart 
defineret over for de studerende hvad det man ønsker at de studerende kan bidrage 
med.   
 
 
6. Faglig dag (drøftelsespunkt) (10 minutter) 
MB indledte punktet med at fortælle om forslaget om en faglig dag hvor studerende og 
undervisere mødes og diskuterer fagligt. Og fortalte at fagmiljøet gerne vil have en 
samtale sammen med de studerende omkring faglighed, så studerende og undervisere 
ikke kun mødes i undervisningen, men at man mødes i et andet og mere uformelt fora. 
Det kunne bl.a. være med faglige oplæg, forskellige drøftelser og sektioner, og afslutte 
med noget socialt/fest.  
De studerende støttede op om ideen og pointerede samtidig, at det er vigtigt hvordan 
man får kommunikeret det ud til de studerende så man bl.a. får formidlet og 
forventningsafstemt at det er et arrangement for alle.  
UN besluttede, at man går videre med ideen og overvejer mulighederne for at nedsætte 
en planlægningsgruppe der kan stå for at planlægge dagen. Peter Danholt (PD) laver 
udkast til en invitation til dagen der sendes ud til de studerende via de forskellige 
studenterforeninger. Obs. Punktet sættes på dagsordenen til næste UN-møde i 
februar.  
 
 
7. Mødeplan for 2020 (beslutningspunkt) (10 minutter) 
 
UN’s beslutning: 
UN fastlagde mødeplan for forår 2020: 
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20. februar kl. 9-11 
19.marts kl. 9-11 
22. april kl. 10-12 
26. maj kl. 13-15 
19.juni kl. 12-14 
 
 
 
8. Punkter til kommende UN-møder (orientering og drøftelse) (5 

minutter) 
- Studiemiljø – fx med fokus på ønsker til Campus 2.0: hvilke ønsker har 

uddannelsesnævnet til Campus 2.0, og hvad der fungerer godt og skidt i det 
fysiske studiemiljø. Det blev foreslået, at det kan tages op på et ekstra møde 
dedikeret til emnet. 

- Forslag til kompetenceprojekt ved Peter Danholt 
- Behandling af forslag til et nyt rotationsprincip for undervisningsevaluering 
- Projektorienteret forløb 3.semester på kandidaten i digital design 
- Behandling af fagbilag for IT-VEST på i februar.  
- Faglig dag – dagsordensættes til februar.  

 
 

9. Meddelelser/Nyt fra (orientering) (15 minutter) 
9.1 Meddelelser fra afdelingsleder 
9.2 Nyt fra de studerende 
Mystisk mail i fht. offentliggørelse af erhvervsspecialer/projektopgave – sendt fra AU. 
BSK undersøger hvad dette kan grunde i.  
9.3 Nyt fra studievejledningen  
Studenterstudievejledningen orienterede om der har været afholdt informationsmøde 
om kandidatuddannelser til bachelorstuderende og at man har lavet kvalitetstjek på 
hjemmesiderne, der er sendt til tjek hos undervisere.  
9.4 Undervisere: 
Lone Koefoed Hansen (LKH) orienterede om en konference omkring interaction 
design der afholdes i Aarhus til oktober er planlægningen i gang. 
Derudover blev det gjort opmærksom på at cheftutorer søges. 
9.4 Nyt fra Arts studier  
Udtalelser til studerende, der ophører som medlem af UN: Der er mulighed for at 
studerende, der stopper som medlemmer af UN kan få en udtalelse. Kontakt 
SNUK-repræsentant hvis dette ønskes. 
9.4.1 Bilag januar 2020_Nyhedsbrev fra Arts Studier 
 
 
10. Eventuelt (5 minutter) 
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