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Mødedato: den 16. juni 2021 kl. 14.00-16.00 
Mødested: 1584-124 og zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Mu-
seologi 
 
Deltagere: Medlemmer: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Zacher 
Sørensen (SN-repræsentant), Jan Løhmann Stephensen, Henrik Kaare Nielsen, 
Jette Gejl Kristensen, Andrea Brønniche, Frederikke Sejlund Lilholt, Nadia Brandt 
(UN-næstforperson). 
 
Observatører og suppleanter: Rasmus Boelsmand, Studievejledere ÆK (Bjørg 
Thur), Studievejledere Kunsthistorie (Sara Klinge), Afdelingskonsulent Jan Ulrik 
Saksø Chrintz Juhl. 
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.) 
 
Afbud: Jacob Wamberg. 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt) 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 
4. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
5. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering) 
6. Valg af ny næst-forperson (beslutningspunkt) (14.55-15.05) 
7. Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt) 
8. Programmer for studiestart (orienteringspunkt) 
9. Årlig status 2021 (orienteringspunkt) 
10. Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
11. Eventuelt 
12. Forslag til punkter på kommende møder 
13. Tak for dette semester 
14. Foreløbig dagsorden til august 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste 

møde  
Uddannelsesnævnet godkender dagsorden til dagens møde og følger op på refera-
tet fra UN-mødet den 19. maj 2021. 

 
De studerende italesatte ønsket om en egentlig kontrakt for cheftutorerne ved mø-
det den 19. maj. Dette ønske er også tidligere blevet italesat (møde i uddannelses-
nævnet den 21. august 2019) og nævnets studienævnsrepræsentanter bragte det op 
på SN-mødet den 28. august 2019, hvor tilbagemeldingen ved UN-mødet den 18. 
september 2019 var følgende ”Mette-Marie Zacher Sørensen løftede diskussionen 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/KAEM/2019/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_kunsthistorie_aestetik_og_kultur_museologi_21._august_2019.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/KAEM/2019/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_kunsthistorie_aestetik_og_kultur_museologi_21._august_2019.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/KAEM/2019/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_kunsthistorie_aestetik_og_kultur_museologi_18._september_2019.pdf
https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Uddannelsesnaevn/IKK/KAEM/2019/Referat_Uddannelsesnaevnsmoede_kunsthistorie_aestetik_og_kultur_museologi_18._september_2019.pdf
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om kontrakter til cheftutorer på studienævnet den 28. august. Siden har tilbage-
meldingen været at cheftutorernes ansættelse ikke i HR-optik er af et sådant om-
fang, at der udfærdiges en egentlig ansættelseskontrakt. 
 
Beslutning: 
UN godkendte dagsordenen. 
 
Som opfølgningen på referatet blev det besluttet at, afdelingsleder og afdelings-
konsulent vil genoptage arbejdet med at udforme et rammedokument med en 
skriftlig forventningsafstemning som aftalt på nævnets møde den 18. september 
2019. Dette rammedokument vil blive præsenteret ved punktet ”Evalueringen af 
studiestart 2021”, som behandles på nævnet i september eller oktober 2021.  
 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelses-

punkt)  
2.1 De studerendes punkt 
Studenterlokale til æstetik og kultur 
De studerende ønskede at kende status på det lokale som er ved at blive klargjort 
til studerende fra æstetik og kultur. Jette Gejl fortalte, at lokalet endnu ikke er ryd-
det, og at hun er opsøgende i forhold til de relevante bygningsmedarbejdere.  
Der er tale om et ”råt lokale” som de studerende selv kan indrettet, og at der vil 
være møbler at finde på Kasernen, som kan annekteres. Adgang vil formentlig 
være med adgangskort, da lokalet er beliggende i hovedbygningen.  
Jette Gejl er kontaktpersonen for de studerende indtil lokalet er overdraget, hvilke 
er aftalt vil finde sted 1. september. De studerende ønskede at få undersøgt, om lo-
kalet kan blive overdraget tidligere, således at det kan være klart til studiestarts-
ugen. Jette Gejl kontakter de relevante vedr. dette spørgsmål og melder tilbage di-
rekte til de studerende i UN. 
Afdelingsleder opfordrede til dialog omkring midler til indretning og fortalte at 
der kan søges mindre beløb hertil gennem afdelingen.  
Det blev foreslået at studenterforeningen ÆKKO kan være tovholder på lokalet. 
Der er et formandsskifte undervejs, da den siddende forperson Nadia Brandt di-
mitterer dette semester. Andrea Brønniche tilbød at løfte dette forslag i ÆKKO og 
at være kontaktpersonen mellem ÆKKO og UN. 
Afslutningsvist blev det besluttet at studenterlokalet, skal være et fast punkt på 
UNs dagsorden indtil lokalet er oppe at køre. 
 
Rekruttering af studentermedlemmer og -observatører til UN: 
De studerende orienterede de øvrige tilstedeværende medlemmer om, at der kun 
er tre studerende tilbage i nævnet efter sommerferien. Umiddelbart er der blot 1 
valgt medlem og 2 observatører, der har tilkendegivet at de fortsat er del af UN-
arbejdet efter sommerferien. Det er et stort problem demokratisk problem. 
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UN-forpersonen kontakter de valgte medlemmer, der fortsat er aktive på afdelin-
gens uddannelser med henblik på, at få dem til at deltage i nævnsarbejdet i den re-
sterende del af valgperioden. Desuden kan der med fordel følges op på observatør-
listen.  
Dernæst var der en drøftelse af, hvordan der kunne informeres om UN og dets ar-
bejde og overvejelser over, hvordan rekrutteringen kan understøttes: 

• Præsentation af UN i studiestartsugen 
• Præsentation af UN ved foreningsdagen i september 
• SSV’ere nævner UN som et vigtigt organ for indflydelse, måske der ved 

denne lejlighed også kan sige, hvor interesserede studerende kan hen-
vende sig for at få mere information herom 

 
Derudover gjorde de studerende opmærksom på, at der er brug for, at nye obser-
vatører/nyvalgte skal have en let indflyvning. Kort efter valget kan nye studerende 
fx inviteres til et møde, hvor de bliver præsenteret for et årshjul og for hvordan 
sagsgangene (oftest) er. Ved de studerendes formøde fx kan dagsordenen gennem-
gås og ved UN-mødet kan der indledningsvist spørges om der er spørgsmål til 
punktet før det drøftes. 
 
Hvem der har ansvaret for rekruttering er ikke entydigt og afdelingsleder anser 
der som et fælles ansvar for fagmiljøet, som omfatter både undervisere og stude-
rende, dog vurderes de studerende at være de bedste ambassadører for det studen-
terpolitiske arbejde.  
De tilstedeværende VIP-medlemmer vil i august/september understøtte rekrutte-
ringen gennem forskellige tiltag: 

• UN er oplagt som del af studiestartsintroduktionen 
• Tiltag vil bestå af en kombination af prikkerunde, information og målrettet 

kommunikation til de årgange som mangler repræsentation til UN 
• Kommunikation af fx hvad nævnet konkret har arbejdet med semestervis 

og hvad der er blevet gennemført af tiltag, fokuspunkter i UNs arbejde fx 
studentertrivsel 

• Udfolde hvad de studerende får med sig af kompetencer til CV’et ved at 
deltage i nævnsarbejdet. 

 
2.2 Studenterstudievejledernes punkt 
Studenterstudievejleder Bjørg Thus (ÆK) orienterede om, at hendes afløser er ble-
vet ansat og at oplæringen vil finde sted i august.  
Studenterstudievejleder Sara Klinge (kunsthistorie) orienterede om det afholdte 
årgangsmøde for 4. semesterstuderende. Tilbagemeldinger fra de studerende var 
positive og formålet, om at give dem overblik over det kommende semester med 
start på tilvalg, blev indfriet. Der var et fint fremmøde med 17 studerende. Der af-
holdes et lignende møde for æstetik og kultur-studerende i uge 25. 
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3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelses-
punkt)  

3.1 Afdelingslederens punkt 
Status efter afvikling af kandidatreception den 1. juni 2021: 
Højdepunkter kan ses her https://www.youtube.com/watch?v=oasMgqYykCE  
Der var blandt nævnets medlemmer ros til det alternative arrangement, som for-
håbentlig kan afvikles på mere traditionel manér til næste år. Nadia Brandt for-
talte kort, at hendes medstuderende havde udtrykt glæde over, at der var en fest-
ligholdelse. Derudover var der en enkelt kommentar om, at en særfaglig del med 
fordel kunne gentages næste år.  
 
Re-boarding af studerende på afdelingens bacheloruddannelser: 
Der arbejdes med forskellige arrangementer af både faglig og social karakter i de 
kommende to semestre: 

• Dimittendarrangement d. 23. september for KA-studerende, dimittender 
og alumner fra afdelingens uddannelser 

• Årsseminar på kunsthistorie 1. oktober med tilhørende fest 
• Årsfest på æstetik og kultur fredag d. 29. oktober 
• Studieture på æstetik og kultur intensiveres i foråret 2022 

De tilstedeværende blev opfordret til at melde mindre arrangementer/initiativer 
ind til årgangsunderviserne, der er ophænget for sociale initiativer. Afdelingsleder 
tilkendegav, at der er midler at hente fra afdelingen. 
 
Der var kort fokus på, hvordan vil det være at komme tilbage til fysisk undervis-
ning. Jan Løhmann Stephensen at der er fokus på dette blandt underviserne på 
æstetik og kultur og at det er et drøftelsespunkt på det kommende Hald-seminar i 
august. Fra de studerende blev det foreslået, at opfordre til at til at gruppearbejde 
foregår på Kasernen, således at de studerende får (gen)etableret en fast dagligdag 
på campus.  
 
3.2 Fagenes punkt 
Kunsthistorie:  
Studiestart for nye kandidatstuderende varetages af Jette Gejl i samarbejde med 
studerende.  
Studenterstudievejleder Sara Klinge mangler blot tilsagn fra én kandidatstude-
rende til deltagelse i formødet i forbindelse med uddannelsesevalueringen af 
kunsthistorie den 28. oktober. Listen over de studerende sendes til UN-sekretæren 
inden udgangen af uge 26. 
Æstetik og kultur: 
Studiestart for nye kandidatstuderende varetages af Andrea Brønniche i samar-
bejde med Michael Vester Jensen og fagkoordinator Jan Løhmann. 
Der blev sagt tillykke til Mette-Marie Zacher Sørensen, der pr. 16. juni 2021 er an-
sat som lektor ved æstetik og kultur. 

https://www.youtube.com/watch?v=oasMgqYykCE


 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Lykke Kjerrumgaard 
Schelde 
 
Dato: 16. juni 2021 

 

Side 5/8 

 
4. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
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 læses. 
Juni udgaven indeholder information om:  

• Trivsels- og aktivitetspuljen er åben for ansøgninger fra foreninger, stude-
rende og ansatte 

• De sidste stillinger i regi af ‘Akademiker i Erhvervslivet’ er oppe og kan søges 
af alle Arts-dimittender 2021 

• Kandidatansøgninger og -optag 
• Karrierearrangementer for dimittender 

 
Nævnets medlemmer opfordrede ÆKKO til at ansøge om midler fra trivsels- og aktivi-
tetspuljen. 
 
6. Valg af ny næst-forperson (beslutningspunkt) (14.55-15.05) 
Da Nadia Brandt (nuværende UN-næstforperson og SN-repræsentant) dimitterer, skal 
der vælges en ny UN-næstforperson og SN-repræsentant blandt de studerende. De 
studerende havde på formødet drøftet punktet.  
 
Beslutning 
Andrea Brønniche stillede op som eneste kandidat og blev valgt til posterne frem til 
næste konstitueringen i UN, der finder sted i januar/februar 2022. 
Andrea Brønniche varetager posterne fra augustmøderne 2021. 
 
Der blev ønsket tillykke. 
  
7. Årsberetning fra censorformandskaberne (drøftelsespunkt)  
Nævnets medlemmer har modtaget de to årsrapporter fra censorformandskaberne 
i hhv. Kunsthistorie og visuel kultur og Æstetik og kultur. 
Indledningsvist orienterede UN-forpersonen om den aktuelle nationale proces for 
omorganisering af censorkorpsene på det humanistiske område. Omorganisering 
skal blandt flere ting sikre at censorkorpsene er landsdækkende og sikre at censor-
korpsene kan bidrage mere effektivt til institutionernes kvalitetssystemer, samt at 
sikre en mere ensartet betjening af censorformandskaberne.   
 
Den omorganisering som parterne er nået frem til, har fornylig været i høring 
blandt de humanistiske fakulteter. I høringsmaterialet vil æstetik og kultur blive 
del af et større censorkorps sammen med uddannelserne i litteraturvidenskab og 

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/
about:blank
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moderne kultur, kulturstudier og kulturformidling. Uddannelserne i kunsthistorie 
skal indgå i censorkorps med kandidatuddannelsen i Didaktik (Materiel kultur). 
 
I forbindelse med høringen var det muligt for UN-forperson/afdelingsleder at 
kommentere herpå. Der var særligt to bekymringer som blev fremhævet på dagens 
møde: 

• Bliver der gået på kompromis med den vigtige faglige tilknytning? 
• Vil der finde en yderligere bureaukratisering sted i form af flere fagnære 

næstforpersoner i censorkorpsene eller vil der finde en højere grad af auto-
matisering sted i tildeling af censorer? 

 
Der var en kort drøftelse af omorganiseringen og hvilke mulige konsekvenser den 
kommende organisering kan få for afdelingens uddannelser.  
Nævenets medlemmer ønsker at følge omorganiseringen tæt og derfor vil det være et 
tilbagevende punkt. 
 
8. Programmer for studiestart (orienteringspunkt) 
Cheftutorerne havde på mødet den 19. maj 2021 fremlagt udkast til studiestartspro-
grammer og der indkom da enkelte kommentarer til udkastene. Nævnets medlemmer 
havde forud for dagens møde modtaget de endelige studiestartsprogrammer til orien-
tering.  
 
Der var ikke kommentarer, blot stor anerkendelse til cheftutorerne. 
 
Studiestartsprogrammerne deles med lærerkollegierne, således at der er viden om, 
hvordan de nye studerende modtages. 
 
9. Årlig status 2021 (orienteringspunkt) 
På baggrund af uddannelsesnævnets maj-drøftelse af de fremsendte udkast til handle-
planer 2021 for afdelingens uddannelser i hhv. æstetik og kultur samt kuratering, har 
afdelingsleder tilpasset udkastene i overensstemmelse med inputsene. Nævnets med-
lemmer modtog til dagens møde disse, og der var ikke yderligere kommentarer hertil. 
 
Afdelingsleder har indstillet handleplanerne til behandling i studienævnet på IKK ved 
mødet i juni. 
 
10. Punkter til de studerendes nyhedsbrev 

• Rekruttering til UN. Skriv gerne til UN-næstforperson Andrea Brønniche 
og/eller UN-forperson Lise Skytte Jacobsen 

• Ny næstforperson er valgt  
• Fortælle om fokusset på studentertrivsel og re-boarding herunder de ar-

rangementer som allerede er kalendersatte  
• Studenterlokale til æstetik og kultur 
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• God sommer fra UN 
 
11. Eventuelt 
Campus 2.0: 
Plan om at flytte en række faglige aktiviteter samt det fælles administrationscenter 
for Nat og Tech til Kasernen må opgives, da det ikke er økonomisk muligt at fast-
holde planen. Arts kigger nu på sin plan ift. Katrinebjerg, hvor man skulle have 
samlet en del af sine aktiviteter. https://medarbejdere.au.dk/#news-20185  
 
Reaktivering af studenterinitieret aktiviteter: 
Jette Gejl vil gerne bruge kræfter på at få reaktiveret de studenterinitierede aktivi-
teter, som har været pauseret. Derfor opfordres studerende til at tage kontakt til 
Jette Gejl igen med henblik herpå. 
 
Foreningsdagen: 
Det skal sikres, at alle afdelingens foreninger og studenterdrevne aktiviteter bliver 
inviteret til at deltage på Foreningsdagen i september. Afdelingskonsulent og de to 
fagkoordinatorer vil samarbejde herom. 
 
12. Forslag til punkter på kommende møder 
12.1 Forslag til kommende UN-møder 

Mødedato Forslag til dagsordenspunkter 
16. august  Rekruttering til UN 

Uddannelsesevaluering af kunsthistorie 
Trivsel og studiemiljø efter corona 
Status på studenterlokale til studerende på æstetik og kultur 
Status på alumnenetværk 
Studieordningsændringer 

22. september Evaluering af studiestart  
Undervisningsevaluering fra foråret 2021 
Status på omorganisering af censorkorps 

13. oktober Skriftlig forventningsafstemning – cheftutorer 
17. november  
8. december  
Emnebank: Mulighed for mundtlig eksamen online – AU bestemt 

 
12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Intet  
 
13. Tak for dette semester 
Afdelingslederen takkede for indsatsen og samarbejdet i foråret.  
 
14. Foreløbig dagsorden til august 
Godkendelse af dagsorden  

https://medarbejdere.au.dk/#news-20185
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De studerendes og studievejledernes punkt 
Afdelingslederens og fagenes punkt 
Punkter fra studienævnet 
Nyt fra Arts studier (orientering) 
Rekruttering til UN 
Uddannelsesevaluering af kunsthistorie 
Status på ÆKs studenterlokale 
Status trivsel og studentermiljø efter corona – skal vi have indhentet viden 
- inviterer Amanda til at deltage  
Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
Eventuelt 
Forslag til punkter på kommende møder 
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