Referat

ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Lykke Kjerrumgaard
Schelde
Dato: 18. november 2020

Side 1/7

Mødedato: den 18. november 2020 kl. 14.00-16.00
Mødested: zoom
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på kunsthistorie, æstetik & kultur, samt
museologi
Deltagere: Lise Skytte, Mette-Marie Zacher Sørensen, Jacob Wamberg, Henrik
Kaare Nielsen, Jette Gejl Kristensen, Sissel Xenia Reese, Brandt, Maria Strunge
Lauridsen, Rasmus Boelsmand, Gabriela Nørgaard, Frederikke Lilholt, Cille Bartelsen.
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.)
Afbud: Andrea Brønniche, Studievejledere ÆK (Bjørg Thur), Studievejledere
Kunsthistorie (Sara Klinge), Ditte Horsholt, Astrid Marie Hvorslev Svendsen
1.[Øverst står indholdsfortegnelsen, som opdateres med F9. Derefter står punkterne.]

1.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste
møde
Uddannelsesnævnet godkender dagsorden til dagens møde og følger op på referatet fra UN-mødet den 21. oktober 2020
Opfølgning på referat fra 21. oktober 2020:
Der blev forsøgt at redegøre for, hvordan samlede portfolio’er gives individuelle
karakterer. Dette rejste mange nye spørgsmål, og nævnets medlemmer besluttede,
at en skriftlig detaljeret orientering ville være at foretrække. Lykke Kjerrumgaard
Schelde indhenter svar på de stillede spørgsmål og fremsender et samlet svar til
uddannelsesnævnets medlemmer.
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelse af punkter.
2.

De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt)

Studentertrivsel og fastholdelse i en coronatid:
De studerende havde på formødet drøftet, hvilke social-faglige arrangementer, der
kunne arrangeres for at styrke kendskabet til hinanden blandt 1. semesters studerende, da de grundet COVID-19 ikke har haft de samme vilkår for social-faglige
aktiviteter som tidligere årgange. Det blev klart, at ønsket om social-faglige arrangementer for 1. semester studerende på kunsthistorie bl.a. bunder i, at en del studiegrupper ikke fungerer, hvilket betyder, at studerende oplever en højere grad af
ensomhed, da kendskabet til årgangens øvrige studerende er begrænset, og at det
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derfor ikke føles naturligt at tage kontakt til hinanden. Dertil kommer, at de studerende passer på med at ”bytte” rundt i grupper pga. corona.
Det var blandt nævnets medlemmer enighed om, at det var en god idé. Alle årgangene kunne have glæde heraf, men fokus bør være på 1. årgang.
Cille Bartelsen havde søgt inspiration blandt sine medstuderende og sparret med
fagkoordinator Jette Gejl Kristensen, og følgende forslag blev præsenteret for
nævnets medlemmer:
- Juleworkshop, hvor der skulle være fokus på at øge kendskabet til anvendelse af digitale redskaber i en kreativ skabelsesproces med tematikken jul.
- Invitere en oplægsholder fx en kurator og dernæst lave et social-fagligt arrangement
Mette-Marie Zacher Sørensen påtog sig opgaven at spørge 1. semesterstuderende
på æstetik og kultur, om de har et lignende behov, og vil give en tilbagemelding til
lærerkollegiet, således at evt. tiltag kan igangsættes.
Dernæst drøftede nævnets medlemmer forskellige modeller for gennemførsel og
kom til enighed om følgende:
- Vigtigt at følge samme restriktioner, som følges ved tilstedeværelsesundervisning
- Der må under ingen omstændigheder indtages alkohol på campus
- Afdelingsleder vurderede, at der ville kunne findes midler til et arrangement, fx juleworkshop
- Afdelingsleder vil på kommende kollegamøder minde om, at det er muligt
at gennemføre faglige arrangementer under hensyntagen til restriktionerne.
Fagkoordinatorerne påtog sig at planlægge eventuelle arrangementer i samarbejde
med studerende, og initiativet skal gerne komme herfra. På kunsthistorie deltager
Cille Bartelsen i planlægningen, og hun undersøger, om flere af hendes medstuderende vil være medarrangører. På æstetik og kultur tager Henrik Kaare Nielsen teten, hvis de studerende ønsker lignende tiltag i værksat. Der skal rekrutteres studerende hertil.
Afslutningsvist opfordrede afdelingsleder til, at studerende informerer undervisere eller afdelingsleder om, hvis nogle af deres medstuderende er frafaldstruede.
Fagmiljøet vil gerne agere proaktivt, men de mangler informationer at handle ud
fra.
Campus 2.0
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Næstforpersonen Sissel Xenia Reese orienterede om, at de studerende på formødet havde drøftet, hvilke elementer/faciliteter fra Kasernen det kunne være oplagt
at videreudvikle i nybyggeriet på Katrinebjerg. Der var kommet mange input på
formødet, som viderebringes på campus-mødet torsdag den 19. november. Der er
nedsat fokusgrupper både blandt undervisere og studerende. Fokusgruppen der
repræsenterer kunsthistorie er Sara Klinge og Sissel Xenia Reese og æstetik og
kultur er repræsenteret ved Bjørg Thur.
3.
3.1

Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt)
Afdelingslederens punkt:

Campus 2.0
Afdelingsleder orienterede om, at processen er igangsat, og at der er nedsat fokusgrupper, der ved det kommende møde har fokus på at beskrive de eksisterende faciliteter for i januar at komme med bud på, hvordan fagmiljøerne forestiller sig
den fremtidige campus. Det er trist at skulle forlade Kasernen og det unikke studiemiljø, men indflydelsen på de fremtidige rammer vurderes positivt, da bl.a. studenter-faciliteterne kan udvikles, og interaktion med andre fagligheder kan styrkes.
Undervisning i f21
Afdelingsleder orienterede om, at undervisningen for F21 er ved at være på plads.
Som F21 ser ud lige nu, er der ikke nogen forløb, som skal være online, da lokalerne er store nok til, at de studerende kan overholde afstandskravet. Der vil forekomme blended-formater.
Rekruttering til lærerkollegiet på Kunsthistorie
Adjunktur er undervejs på Kunsthistorie inden for feltet arkitektur og design. Det
forventes, at ansættelsen finder sted i begyndelsen af 2021.
Desuden orienterede afdelingsleder om, at Edward Alan Payne er tiltrådt i en adjunktstilling, og at han er ved at klargøre undervisning til F21. Afdelingsleder præsenterede kort Edward Alan Paynes baggrund og fagfelter inden for kunsthistorie
og kuratering.
Afdelingsleder ønsker på et senere møde at drøfte, hvordan studerende bedst kan
gives indsigt i de mange kompetencer, der er til stede i fagmiljøet.
Kommende møde i UN den 2. december 2020
Der er ingen presserende punkter til nævnets møde den 2. december, og på den
baggrund ønskede afdelingsleder at vide, om en annullering af mødet ville være
okay. Der var ingen indvendinger hertil. Nævnets sekretær udsender mail med annullering og fjerner kalenderreservationen i out-look.
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3.2 Fagenes punkt:
Æstetik og kultur
- Intet
Kunsthistorie
- Intet
4. Punkter fra studienævnet
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde findes.
Det ekstraordinære studienævnsmøde fredag den 13. november 2020 blev aflyst.
Mette-Marie Zacher Sørensen fortalte kort, at der bredt set blandt studienævnsmedlemmerne var blevet argumenteret for afvikling af eksamen online, men at lærerkollegiet på æstetik og kultur gerne så, at eksamen blev afholdt på traditionel
vis.
Afdelingsleder orienterede om, at hun fra studieleder havde modtaget en mail,
hvoraf det fremgik, at Universitetsledelsen havde besluttet af vintereksamen
2020/2021 skal afholdes fysisk, og at planlægning heraf er gået i gang. Universitetsledelsen har stillet i udsigt, at der kommer mere information herom i løbet af
uge 47. Afdelingsleder forventer, at der kommer underpunkter til beslutningen for
at skabe den nødvendige fleksibilitet, endvidere forventes det, at der kommer svar
på de mange spørgsmål, som beslutningen rejser; fx om studerendes retsstilling,
hvis de fx bliver forkølede til eksamensdagen og udebliver for ikke at risikere at
smitte eksaminator og censor. [Der er siden uddannelsesnævnsmødet truffet en
anden beslutning på AU grundet den fysiske nedlukning af universitetet. Orientere jer venligst på de relevante hjemmesider herom]
De studerende havde på deres formøde drøftet, hvordan de gerne så vintereksamen afviklet, og præsenterede nævnets VIP-medlemmer for et forslag, som de vurderede ville kræve den mindste grad af omstilling fra de studerende:
Eksamen planlægges til fysisk afholdelse i et lokale på campus, hvor den studerende møder op. Hvis der opstår sygdom, fx en mild forkølelse hos eksaminator
eller censor, så deltager denne/disse via zoom, som allerede er koblet op i rummet.
Rammerne for eksamen vil ikke blive forandret, blot formen.
Der var enighed om, at det var et godt forslag, hvis det er teknisk muligt.
5.

Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)

Opmærksomhed var på november måneds nyhedsbrev fra Arts Studier, og der var en
opfordring til, at nævnets medlemmer besvarede og udbredte viden om den igangværende spørgeskemaundersøgelse for at sikre valid data om bl.a. studiemiljøet.
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6. Aftagerforummødet (orientering og drøftelse)
Aftagerforummødet blev afholdt den 27. oktober i et digitalt tilpasset format. Der
var udelukkende positive tilbagemeldinger på både form og indhold fra både eksterne og interne deltagere.
Det online format med fællessessioner og break-out-rooms fungerede godt og kan
med fordel anvendes ved lignende møder. Det blev bemærket, at der aldrig før har
været så mange deltagere til et aftagerforummøde.
Afdelingsleder orienterede om, at referatet fra mødet er på vej, og at der vil blive
orienteret om drøftelserne på kommende kollegamøder. Dernæst bad afdelingsleder nævnets medlemmer forholde sig til, om der skal suppleres med nye eksterne
interessenter i aftagerforummet, fx fra sektorer eller typer af arbejdspladser, som
pt ikke er repræsenteret. Forslag tilsendes afdelingsleder og fagkoordinator.
Fagkoordinator og medarrangør af mødet Henrik Kaare Nielsen har efterfølgende
mailet med aftager Mari-Louise Jonsson, der stiller sig til rådighed for deltagelse i
arrangementer, fx seminarer og lignende i det kommende år.
7. Status på valg på AU (orientering)
Resultaterne for fredsvalg 2020 blev publiceret mandag den 16. november.
På VIP-siden er følgende valgt:
Mette Marie Zacher Sørensen (valgt til SN)
Jacob Wamberg (suppleant til SN)
Jan Løhmann Stephsen (suppleant til SN – kommende fagkoordinator på ÆK)
Lise Skytte Jakobsen (suppleant til SN - afdelingsleder)
Jette Gejl Kristensen (suppleant til SN)
Henrik Kaare Nielsen (suppleant til SN)
Camilla Skovbjerg Paldam (suppleant til SN)
Birgitte Stougaard Pedersen (suppleant til SN)
På studentersiden er følgende valgt:
Nadia Brandt (valgt til SN)
Andrea Brønniche (suppleant til SN)
Cille Bartelsen (suppleant til SN)
Frederik Sejlund Lilholt (suppleant til SN)
Ditte Horsholt (suppleant til SN)
Sara Duborg Døssing (suppleant til SN)

Næstforpersonen Sissel Xenia Reese erindrede nævnet om, at de studerende ønsker en turnusordning for deltagelse i studienævnets møder i den kommende valgperiode.
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Afdelingsleder ønskede tillykke med valget og orienterede om, at det nye uddannelsesnævn konstituerer sig på ét af de førstkommende møder i 2021.
8. Mødeplan for uddannelsesnævnet 2021 (beslutningspunkt)
Den fremlagte mødeplan blev kort drøftet og enkelte justeringer foretaget. Der var
enighed blandt nævnets medlemmer om, at der indkaldes til hele møderækken, men
hvis et møde vurderes overflødigt, kan det annulleres.
Beslutning:
Mødeplan 2021:
13.01.2021 kl. 14.00-16.00
17.02.2021 kl. 14.00-16.00
17.03.2021 kl. 14.00-16.00
21.04.2021 kl. 14.00-16.00
19.05.2021 kl. 14.00-16.00
16.06.2021 kl. 14.00-16.00
18.08.2021 kl. 14.00-16.00
22.09.2021 kl. 14.00-16.00
13.10.2021 kl. 14.00-16.00 (uge 41)
17.11.2021 kl. 14.00-16.00
08.12.2021 kl. 14.00-16.00
12.01.2022 kl. 14.00-16.00
De studerende holder fortsat formøde fra 14.00-14.30, hvorefter VIP tilgår.

9.

Punkter til de studerendes nyhedsbrev
-

God jul
Trivsel for alle. Her kan nævnes, at faglige arrangementer er tilladte, og at
fagkoordinatorerne gerne hjælper med til at koordinere sådanne. Desuden
kan det konkrete forslag på kunsthistorie nævnes.
- Held og lykke med eksamen
Det blev kort drøftet om der skulle formidles om vintereksamen. Det blev aftalt at
afvente officielle udmeldinger og på den baggrund vurdere, om der skal finde fagspecifikke udmeldinger sted.
10. Eventuelt
- Intet
11. Forslag til punkter på kommende møder
11.1 Forslag til kommende UN-møder
Forslag til dagsordenspunkter
Drøftelse af ændringer til KA i kunsthistorie

Evt. mødedato
F21
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Synliggørelse af lærerkollegiernes kompetencer blandt studerende
Mulighed for mundtlig eksamen online – AU bestemt
11.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
12. Foreløbig dagsorden til januar
Godkendelse af dagsorden
De studerendes og studievejledernes punkt
Afdelingslederens og fagenes punkt
Punkter fra studienævnet
Nyt fra Arts studier (orientering)
Konstituering
Orientering om studieordningsændringer til 2021
Punkter til de studerendes nyhedsbrev
Eventuelt
Forslag til punkter på kommende møder
Foreløbig dagsorden til februar

F21

