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Mødedato: den 21. oktober 2020 kl. 14.00-16.00  
Sted:ZOOM 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på kunsthistorie, æstetik & kultur, samt 
museologi 
De studerende mødes kl. 14.00-14.30 og VIP tilgår kl. 14.30-16.00 
 
 
Deltagere: Lise Skytte, Mette-Marie Zacher Sørensen, Jacob Wamberg, Birgitte 
Stougaard, Henrik Kaare Nielsen, Jette Gejl Kristensen, Sissel Xenia Reese, Andrea 
Brønniche. Studievejledere ÆK (Bjørg Thur), Studievejledere Kunsthistorie (Sara 
Klinge), Afdelingskonsulent Kristian Mørch Abell, Frederikke Lilholt, Ditte Horsholt, 
Vera Kristjansdóttir, Rasmus Boelsmand. Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard 
Schelde (SNUK) (ref.) 
Gæste: Tilde Bruun, Astrid Marie Svendsen, 
Afbud: Sara Duborg, 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste 
møde 

2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt 
4. Punkter fra studienævnet 
5. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering) 
6. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer 

(beslutningspunkt) 
7. Behandling af nødstudieordninger vinter 2020/2021 

(beslutningspunkt) 
8. Aftagerforummøde 27. oktober 2020 (drøftelse) 
9. Status på drøftelser om evt. at fjerne regelmæssighedskravet i 

beskrivelsen af undervisningsdeltagelse i studieordningens 
afsnit 2.1 (orientering og drøftelse) 

10. Status på valg på AU (orientering) 
11. Status på handleplaner (drøftelsespunkt) 
12. Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
13. Eventuelt 
14. Forslag til punkter på kommende møder 
15. Foreløbig dagsorden til november 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste 

møde 
Uddannelsesnævnet godkendte dagsorden til dagens møde og følger op på refera-
tet fra UN-mødet den 23. september 2020. Der var ikke punkter til opfølgning. 
 
Beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkendte dagsordenen. 
 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt  
2.1 De studerendes punkt 
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Andrea Bønniche fremlagde et punkt omhandlende karaktergivningen i 1. seme-
sters faget Samtidskunst og -kultur. Eksamen har form af en portfolioaflevering, 
der ved den ordinære prøve består af i alt 4 opgaver: 2 udarbejdes i grupper og 2 
udarbejdes individuelt. Der var blandt de studerende en usikkerhed omkring, 
hvordan den endelige individuelle karakter bliver sammensat.  
 
Afdelingsleder Lise Skytte Jacobsen lovede at tage dette med som et drøftelses-
punkt på kommende lærermøde på ÆK og Lykke Kjerrumgaard Schelde afsøger 
formalia herfor i Arts Studier. Der følges op på punktet ved uddannelsesnævnets 
møde i november.  
 
2.2 Studenterstudievejleders punkt 
Intet  
 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt  
3.1 Afdelingslederens punkt: 
Sociale og faglige arrangementer 
Dukkeseminaret blev som planlagt gennemført den 25. september 2020. Semina-
ret blev gennemført inden for rammerne af de gældende restriktioner. De faglige 
oplæg blev distribueret via zoom, hvilket betød, at de studerende, som ikke kunne 
deltage fysisk kunne deltage virtuelt i denne del. 
 
Afdelingsleder Lise Skytte Jacobsen orienterede om, at semesterstartsfesten på 
kunsthistorie er udskudt. Semesterstartsfesten afholdes normalt i sidste weekend i 
januar. Da der er tale om en ”social-fest”, vurderer arrangørerne ikke, at der kan 
stilles garanti for, at deltagerne overholder gældende restriktioner. Afdelingsleder 
opfordrede de studerende til at melde ind med ønsker til festen.  
 
Den traditionsrige Årsfest på Æstetik og Kultur er udskudt til 12. marts 2021, der 
er ikke endnu involveret studerende i arbejdet. Fagkoordinator Henrik Kaare Niel-
sen fortalte kort om formatet der indledes med et fagligt seminar og efterfølgende 
fest. Afhængigt af, hvordan situationen omkring COVID-19 er på dette tidspunkt, 
kan det være at det faglige seminar afholdes, men at festen udskydes. Der var 
blandt de studerende enighed om, at det er rart at arrangementerne udskydes i 
stedet for aflyses. 
 
Aftagerforummødet behandles nedenfor under punkt 8. 
 
Indblik i de studerendes trivsel – fagligt og socialt 
Afdelingsleder ønskede at få indblik i de studerendes trivsel og fortalte, at der i 
VIP-kredse tales om, at der er ved at indfinde sig en vis mathed. Studenterstudie-
vejlederne havde mest indblik i, hvordan de nye studerende trives og deres vurde-
ring er, at der overordnet er en god trivsel: holdene har i studiestartsugen fået 
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skabt et godt fundament, og der tages forskellige studenterdrevne initiativer efter 
undervisningen. Dernæst henledte studenterstudievejlederne opmærksomheden 
på, at denne årgang har en langt mindre kontaktflade med hinanden på tværs af 
grupperne, hvilket kan betyde, at det er sværere at etablere sammenhold på hol-
det.  
Dernæst var der en drøftelse af, hvordan de faglige arrangementer kunne kvalifice-
res således, at de understøtter studentertrivslen. Den foreløbige konklusion på 
denne drøftelse blev, at arrangørerne af de faglige arrangementer og underviserne 
skal blive bedre til at formidle det, som faktisk sker frem for at tage nye initiativer. 
Desuden var en pointe også, at underviserne kan meta-kommunikere den sociale 
omsorg, som de har indarbejdet i deres tilrettelæggelse af undervisningen og fx af-
leveringer af opgaver, som det er tilfældet på 1. semester fag på kunsthistorie. 
  
Den faglige trivsel vurderes at være ok, dog delte de tilstedeværende studerende 
en bekymring over, at man i efterårssemesteret hurtigt går glip af meget undervis-
ning, hvis man har de mindste forkølelsessymptomer, da man som ansvarsfuld 
studerende bliver hjemme. Der var en god drøftelse af muligheder for og begræns-
ningerne ved at kunne tilgå undervisningen gennem fx zoom. Der var enighed om, 
at dette både ville have fordele og ulemper, men at afdelingsleder formidler de stu-
derendes synspunkter til institutledelsen. Mette-Marie Zacher Sørensen erindrede 
nævnets medlemmer om, at der arbejdes højintensivt på, at udvikle og lancere stu-
diebuddy-ordningen, som gerne skulle være med til at afhjælpe den beskrevne 
problemstilling. Afslutningsvis orienterede afdelingsleder om, at planlægningen af 
forårets undervisning var påbegyndt og at der i denne er fokus på at tilrettelægge 
undervisningen i blended formater. 
 
3.2 Fagenes punkt: 
Fagkoordinator på æstetik og kultur fra 1. februar 2021 bliver Jan Løhmann. 
 
4. Punkter fra studienævnet  
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde fin-
des.  
 
5. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)  
Her kan Nyhedsbrev fra Arts Studier i oktober læses. Nyhedsbrevet blev endvidere 
fremsendt til nævnets medlemmer primo oktober, da det udkom. Der blev på mø-
det gjort særskilt opmærksom på nyheden om efterårets spørgeskemaundersøgelser 
til Uddannelseszoom og Læringsbarometer, som de studerende i uge 43 modtager til 
besvarelse i deres e-boks fra Styrelsen. 
 
6. Godkendelse og indstilling af studieordningsændringer (beslutnings-

punkt)  
Der var indkommet to ændringer til eksisterende studieordninger. Det drejede sig 
om mindre ændringer til følgende fag:  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kommunikation-og-kultur/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/


 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Lykke Kjerrumgaard 
Schelde 
 
Dato: 21. oktober 2020 

 

Side 4/7 

- Kunst, institutioner og formidling på bacheloruddannelsen i kunsthistorie 
2018 

- Curatorial Knowledge (modul 3) på masteruddannelse i kuratering 2015 
 
Lykke Kjerrumgaard Schelde fremlagde kort de to ønskede ændringer. Der var in-
gen spørgsmål eller kommentarer hertil. 
 
Beslutning: 
Uddannelsesnævnet godkendte og indstillede de to studieordningsændringer til 
behandling i studienævnet den 25. november 2020. 
 
7. Behandling af nødstudieordninger vinter 2020/2021 (beslutnings-

punkt) 
Afdelingsleder og uddannelsesnævnets forpersonskab var blevet bedt om, at udarbejde 
en plan for, hvordan vi kan afholde eksamen virtuelt, hvis de ikke kan foregå på cam-
pus i vinteren 2020/2021. 
 
Der var tale om følgende fag:  
Bacheloruddannelsen i kunsthistorie 2018: Kunst- og visualitetshistorie 1 
Bachelortilvalget i billedkunst og visuel kultur 2020: Kunst- og visualitetshistorie 
Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur 2018: Kulturliv: analyse og metode 
Masteruddannelsen i kuratering: Curatorial Knowledge (omprøve) 
Masteruddannelsen i kuratering: Curatorial Project (Master's Project) (omprøve) 
 
I det fremsendte materiale til dagens møde var der stillet forslag til, at de mundtlige 
prøver afvikles via zoom, hvis det bliver nødvendigt at omlægge eksamenerne ved vin-
terterminen. Mette-Marie Zacher Sørensen gjorde opmærksom på den reducerede tid 
ved sommerens eksamen i det kuratoriske projekt. Denne reduktion i eksaminations-
tid finder også anvendelse ved omprøverne i vinterterminen. 
 
Beslutning:  
Uddannelsesnævnet godkendte nødstudieordningerne og indstillede dem til godken-
delse i studienævnet den 25. november 2020. 
 
8. Aftagerforummøde 27. oktober 2020 (drøftelse) 
Uddannelsesnævnet ønskede en status på tilmeldinger og orientering om afvik-
ling, da der oprindeligt var planlagt et fysisk møde med et workshopformat efter-
fulgt af en middag. Grundet COVID-19 har afdelingen været nødsaget til, at om-
lægge mødet til zoom. Den faglige del af programmet gennemføres, mens midda-
gen vil finde sted på et senere tidspunkt.  
 
Lise Skytte Jacobsen og Henrik Kaare Nielsen aftaler deres indbyrdes rolleforde-
ling. 
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9. Status på drøftelser om evt. at fjerne regelmæssighedskravet i be-

skrivelsen af undervisningsdeltagelse i studieordningens afsnit 2.1 
(orientering og drøftelse) 

På mødet i august blev en drøftelse om evt. at fjerne regelmæssighedskravet fra 
beskrivelsen af undervisningsdeltagelse i studieordningens afsnit 2.1 åbnet. Mette-
Marie Zacher Sørensen og Jacob Wamberg påtog sig opgaven at føre denne drøf-
telse videre til de respektive fagmiljøer. 
 
Mette-Marie Zacher Sørensen havde løftet drøftelsen på et lærermøde på æstetik 
og kultur og her var ikke umiddelbart opbakning til at gå videre med at fjerne re-
gelmæssighedskravet fra beskrivelsen i studieordningernes afsnit 2.1. Jette Gejl 
Kristensen havde forud for mødet i uddannelsesnævnet drøftede spørgsmålet med 
sine medundervisere på 1. semester og her var der heller ikke opbakning til at 
fjerne regelmæssighedskravet fra beskrivelsen. De studerende i uddannelsesnæv-
net bakkede op omkring dette. 
 
10. Status på valg på AU (orientering)  
Uddannelsesnævnet fik en status på valglisterne for hhv. VIP og studerende. Afde-
lingsleder Lise Skytte Jacobsen præsenterede VIP-listen: 
Mette-Marie Zacher Sørensen (opstiller til studienævnsrepræsentant) 
Jacob Wamberg 
Jan Løhmann 
Lise Skytte Jacobsen 
Henrik Kaare Nielsen  
Jette Gejl Kristensen  
Camilla Skovbjerg Paldam (som suppleant) 
Birgitte Stougaard Pedersen (som suppleant) 
 
Frederikke Lilholt gjorde status på vegne af de studerende, da næstforpersonen 
ikke havde mulighed for at deltage i denne del af mødet. Næstforpersonen er liste-
ansvarlig: 
Frederikke Lilholt (æstetik og kultur) 
Ditte Horsholt (æstetik og kultur) 
Andrea Bønniche (æstetik og kultur) 
Sara Duborg Døssing (kunsthistorie) 
Nadia Brandt (æstetik og kultur) 
Cille Bartelsen (kunsthistorie)  
 
Der er blandt de studerende et ønske om, at de kan skiftes til at deltage på studie-
nævnsmøderne. De vil lave en turnusordning, der sikrer, at studerende vil være re-
præsenteret på studienævnets møder i næste valgperiode. 
 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Lykke Kjerrumgaard 
Schelde 
 
Dato: 21. oktober 2020 

 

Side 6/7 

Det blev tilkendegivet af de studerende, at der ved dette valg havde været mere li-
gelig interesse for og rekruttering til nævnsposterne end ved tidligere valg. Afde-
lingsleder ønskede indsigt i, om alle årgange på uddannelserne var repræsenteret i 
uddannelsesnævnet. Dette overblik kunne ikke gives på mødet, men det blev itale-
sat, at de mange observatører blandt de studerende, var med til at sikre den brede 
repræsentation.  
Afdelingskonsulent Kristian Mørch Abell mindede uddannelsesnævnets medlem-
mer om, at når listen oprettes fremsendes der invitationer til de opstillede kandi-
dater, som skal huske at acceptere og bekræfte opstilling inden 23. oktober 2020 
kl. 12.00. 
 
Afslutningsvist understregede afdelingsleder, at man fra fagenes side er utrolig 
glade for, at de studerende vil lave dette enormt vigtige frivillige arbejde i uddan-
nelsesnævnet. 
 
11. Status på handleplaner (drøftelsespunkt) 
Afdelingsleder orienterer om handleplanernes status. Det overvejes, om der er 
handlinger, der skal sættes på uddannelsesnævnets dagsordner til opfølgning i det 
kommende år. 
 
Arbejdet med at få opsat Uddannelsestjekkeren på afdelingens uddannelser på ba-
chelor.au.dk er igangsat. Jette Gejl Kristensen og Henrik Kaare Nielsen er tovhol-
dere og samarbejder med VEST herom. 
 
12. Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
På mødet blev det ønsket, at der snarligt udsendes et nyhedsbrev til de studerende om 
valget til SN/UN. Følgende punkter blev nævnt: 

- Opstillingslisten (når denne er endelig) 
- At de skal huske at stemme til valget, mandag 9. november til torsdag 12. no-

vember 2020 
- Hvad laver et uddannelsesnævn – officielt link er her https://stude-

rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannel-
sesnaevn/ 

- At det er muligt at deltage som observatør på møderne, og at man skal hen-
vende sig til næstforpersonen herom 

 
Lykke Kjerrumgaard Schelde formidler dette til næstforpersonen, som varetager 
opgaven med nyhedsbrevet.  
  
13. Eventuelt 
Intet  
 
14. Forslag til punkter på kommende møder  
14.1 Forslag til kommende UN-møder 
Intet  

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/
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Forslag til dagsordenspunkter Evt. mødedato 
Mødeplan for 2021 november 2020 
Mulighed for mundtlig eksamen online – AU bestemt E20 

 
14.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Intet  
 
15. Foreløbig dagsorden til november 
Godkendelse af dagsorden  
De studerendes og studievejledernes punkt 
Afdelingslederens og fagenes punkt 
Punkter fra studienævnet 
Nyt fra Arts studier (orientering) 
Valg på AU - resultatet 
Mødeplan for 2021 
Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
Eventuelt 
Forslag til punkter på kommende møder 
Foreløbig dagsorden til december 
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