
 
 

 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts/arts-
studier 

 

Referat 
 
Lykke Kjerrumgaard 
Schelde 
 
Dato: 12. januar 2022 

 

Side 1/7 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Mødedato: 12. januar 2022 kl. 14.00-16.00 
Sted: zoom  
Mødeemne: Uddannelsesnævnsmøde på Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi 
De studerende mødes kl. 14.00-14.30 og VIP tilgår kl. 14.30-16.00 
 
Deltagere: Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson), Mette-Marie Zacher Sørensen (SN-re-
præsentant), Jan Løhmann Stephensen, Jacob Wamberg, Henrik Kaare Nielsen, Jette 
Gejl Kristensen, Andrea Brønniche (UN-næstforperson). 
 
Observatører og suppleanter: Astrid Maria Hvorslev Svendsen, Rasmus Boelsmand, Mille 
Riis Mellemgaard, Astrid Mark Nielsen, Vera Kristjánsdóttir, Studievejledere ÆK (Tilde 
Bruun), Studievejledere Kunsthistorie (Sara Klinge), Afdelingskonsulent Jan Ulrik Saksø 
Chrintz Juhl. 
Fra Arts Studier: Lykke Kjerrumgaard Schelde (SNUK) (ref.) 
Gæst: Astrid Birkø, Frida Reimann 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra nævnets møde den 8. december 

2021 (beslutning) 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelsespunkt) 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 
4. Aftagerforum (drøftelsespunkt) 
5. Evaluering af alumnenetværksmødet (drøftelsespunkt) 
6. Uddannelsesevalueringer på KÆM i 2022 (orienteringspunkt) 
7. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelse) 
8. Forslag til punkter på kommende møder 
9. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2022 (beslutningspunkt) 
10. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
11. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering) 
12. Eventuelt 
13. Foreløbig dagsorden til februar 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra nævnets møde den 8. decem-

ber 2021 (beslutning) 
Uddannelsesnævnet godkender dagsordenen til dagens møde, samt følger op på og 
godkender referatudkastet fra UN-mødet den 8. december 2021. 
 
Opfølgning på referatet: 
Kompetencebeskrivelse og –tilegnelse for studerende, som er medlemmer af uddan-
nelsesnævnet er nu publiceret: https://studerende.au.dk/studier/fagporta-
ler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kommunikation-og-kultur  
 
Beslutning: 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kommunikation-og-kultur
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/uddannelsesnaevn/kommunikation-og-kultur
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UN godkendte dagsordenen til dagens møde uden kommentarer. 
UN godkendte referatudkastet fra nævnets møde den 8. december 2021. 
 
2. De studerendes og studenterstudievejledernes punkt (drøftelses-

punkt) 
De studerendes punkt 
På formødet havde de studerende udvalgt de fag, som de ønsker en dybere drøftelse af 
på mødet i februar. 
Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur: Studium generale - fagspecifik 
Bacheloruddannelsen i æstetik og kultur: Bachelor-forløb 
Kandidatuddannelsen i æstetik og kultur: Projektorienteret forløb 
Bacheloruddannelsen i kunsthistorie: visuel analyse og metode 1 
 
Studenterstudievejledernes punkt 
- Intet  
 
3. Afdelingslederens og fagenes punkt (orienterings- og drøftelsespunkt) 
3.1 Afdelingslederens punkt: 
Corona-situationen 
Universitetet er ikke nedlukket og de studerende er ikke hjemsendt, men de ansatte 
opfordres kraftigt til hjemmearbejde. Der afventes et pressemøde senere på ugen og 
dernæst en sektorudmelding. Afdelingsleder forventer ikke umiddelbart, at uddannel-
sesinstitutionerne underlægges yderligere restriktioner for fremmøde, hvorfor under-
visningen forventes afviklet med fysisk fremmøde. Ved lokale smitteudbrud kan der 
omlægges til virtuelle formater i en kortere periode. Afdelingsleder orienterede om, at 
tilstedeværelseskravet også i foråret vil være erstattet af aktivitetskravet beskrevet i 
studieordningerne. Afslutningsvist opfordrede afdelingsleder til at både studerende og 
VIP holder sig orienteret omkring udmeldinger på universitets corona-sider mv. 
 
Studieture i F22 
Det vil i de kommende uger og måneder blive drøftet, hvordan studieture bedst kan af-
vikles i forårssemesteret. Der er et stort ønske om, at kunne gennemføre studieture, da 
de er værdifulde for læringsudbytte og studiemiljø – fagligt såvel som socialt. 
De studerende gjorde opmærksom på, at der kan være behov at arbejde med en form 
for økonomisk sikring af de studerendes udgifter, hvis og så frem at studieturen aflyses 
pga. corona. VIP anerkender dette, og anbefaler at de studerende sikrer sig, at de har 
refunderingsret på deres billetter og evt. øvrige udgifter. 
Der var en opfordring fra nævnets medlemmer til at undersøge om der er en corona-
pulje som kunne understøtte studierejser. Afdelingsleder bringer gerne denne drøf-
telse ind i institutledelsen, men er ikke optimistisk, da det vil være en ændring af eksi-
sterende beslutninger, hvis en AU-pulje eller institut-pulje skal dække udgifter forbun-
det med studietures aflysning. 
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3.2 Fagenes punkt: 
Kunsthistories semesterstartsfest er udskudt til den 22. april i Foyer Caféen.  
 
Æstetik og kultur planlægger fortsat at afvikle hytteturen for 1. årgang den 22.-24. 
april 2022 
 
4. Aftagerforum (drøftelsespunkt)  
Afdelingskonsulenten har inviteret til genkonstituering af aftagerforum. Der er blandt 
de inviterede stor opbakning til at deltage i aftagerforum, samt til at deltage i det plan-
lagte arrangement den 30. marts 2022 17.00-19.00. 
 
Afdelingsleder og afdelingskonsulent foreslå mulige mødeemner, blandt andet hentet 
fra nævnets tidligere drøftelser og fra den nyligt gennemførte uddannelsesevaluering 
af kunsthistorie i E2021: 

• Hvordan se kulturlandskabet ud efter corona? 
• Digitale kompetencer for dimittender, digitalitet som en naturlig integreret 

del af uddannelsen indhold og didaktiske tilrettelæggelse  
• Betydning af studiejobs for uddannelsen, bl.a. som brobygningen mellem stu-

dieliv og arbejdsliv – kan/skal relevante studiejobs være ECTS-givende? 
• Hvordan kan studerende anspores til at skrive produktopgave (bachelorpro-

jekter og specialer) og hvordan kan aftagere byde ind i dette samarbejde, 
samt hvilken værdi bidrager produktopgaver med i virksomheden? 

• Hvad kan afdelingens dimittender bidrage både under og efter en krise? 
• Hvordan bruger uddannelserne, VIP og studerende netværk? 
• Hvilke kompetencer kan dimittender bidrage med i ”ikke-klassiske” stillinger? 

 
Efterfølgende drøftede nævnets medlemmer de præsenterede emner. Der var opbak-
ning til af arrangementet i marts får følgende ramme reformuleret af ovenstående i 
kursiv: 

• Tema om produktopgaver: 
Projekt- og erhvervssamarbejder også tidligere i uddannelsesforløbet og tæt-
tere knyttet til studierne. Det vil være relevant, at der er fokus på både bache-
lorprojekter og specialer.  
Der kan være en drøftelse af digitale kompetencer og hvordan aftagerne ser 
behovet herfor som et underpunkt.  

 
Der var blandt VIP en opmærksomhed på, at undervisning i specifikke digitale pro-
dukter kan være sårbar. Jette Gejl Kristensen fortalte kort, hvordan dette foregår på 
bacheloruddannelsen i kunsthistorie og særligt i fagene på 1. semester. De studerende 
fra kunsthistorie var glade for denne undervisning, idet det gav nogle hard skills som 
kunne anvendes direkte og i flere tilfælde havde ført til relevante studiejobs, både løn-
net og ulønnet. 
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Der blev i nævnet sporet en vis tøven over for pilotprojektet om studiejobs og hvordan 
disse evt. kan tillægges en større betydning og værdi i studieforløbet. Dette noterede 
afdelingsleder. 
 
Følgende deltager i planlægningen af aftagerforummødet den 30. marts 2022: 
Andrea Brønniche 
Astrid Mark 
Henrik Kaare Nielsen 
Jan Ulrik Saksø Chrintz Juhl 
Lise Skytte Jakobsen 
 
Næste skridt: 
Initiativet ligger hos afdelingsleder og afdelingskonsulent. 
 
5. Evaluering af alumnenetværksmødet (drøftelsespunkt) (15 min) 
Afdelingskonsulenten orienterede kort om evalueringen af efterårets arrangement og 
havde listet en række spørgsmål, som med fordel kunne drøftes af nævnets medlem-
mer. Da tiden desværre var knap, så blev følgende spørgsmål prioriteret. 
 
Hvordan bidrager dette arrangement med af værdi for uddannelserne?: 
Der er blandt de studerende enighed om, at signalværdien af arrangementet er stor. 
Det viser de studerende at fagmiljøet kerer sig om de studerendes overgang til arbejds-
livet og at fagmiljøet ønsker at sikre de studerende gennem netværksdannelse og –op-
bygning. 
 
Er det meningsgivende at afholde arrangementet som et afdelingsarrangement frem 
for et fagspecifikt arrangement?: 
Jan Løhmann Steffensen var interesseret i en vurdering fra de studerende i nævnet 
om, om de oplevede en ”korpsånd” som KÆM’ere. Tilbagemeldingerne herpå, var 
delte. Ældre studerende tilkendegav, at de identificerede og orienterede sig på tværs af 
afdelingens uddannelser, mens de nyere årgange i højere grad var enten kunsthistori-
ker eller ÆK’er. Der synes dog at være enighed om, at det reelle sammenfald i fremti-
dige jobmuligheder for begge uddannelsers dimittender gør, at det umiddelbart giver 
god mening med et fælles arrangement.  
 
Hvad kan med fordel fastholdes?: 

• Alumneoplæg og samtaler mellem deltagerne 
• At arrangement afholdes på en alumnes institution, der jo potentielt er en ar-

bejdsplads for de deltagende kandidatstuderende og alumner 
 
Hvilke elementer vurderes mindre nødvendig for et vellykket arrangement?: 

• Indslag med performancekunstner (selvom det var godt) 
• Der kan skaleres ned på forplejningen 
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Afslutningsvist opsummerede afdelingsleder, at der arbejdes videre på at skabe et fæl-
les og årligt alumnenetværksmøde.  
 
Næste skridt 
Afdelingsleder og afdelingskonsulent vil komme med forslag til et alumnenetværks-
møde senere på året og indhente input fra nævnets medlemmer til den konkrete plan-
lægning. 
 
6. Uddannelsesevalueringer på KÆM i 2022 (orienteringspunkt) 
Der blev givet en ultrakort orientering om de uddannelser, der jf. turnusplanen 
skal uddannelsesevalueres i indeværende år. Det er uddannelserne i æstetik og kul-
tur, samt masteruddannelsen i kuratering. 
 
Der vil på det næste møde i februar blive givet en mere grundig orientering herom med 
fokus på formålet med uddannelsesevaluering og nævnets rolle i processerne.  
 
Hvis de faglige repræsentanter har behov for mere information inden det næste møde i 
nævnet, så er de velkomne til at kontakte SNUK-tovholderne: 
Uddannelserne i æstetik og kultur: Mette Olesen 
Masteruddannelsen i kuratering: Sine Gyde Meler 
 
Der kan med fordel allerede nu igangsættes overvejelser omkring relevante eksterne 
eksperter til uddannelsesevaluering i fagmiljøet og indhentes input fra UN hertil. Prin-
cipper for eksterne eksperter fremgår her: https://medarbejdere.au.dk/filead-
min/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_fi-
ler/Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter.pdf  
 
7. Punkter til de studerendes nyhedsbrev (drøftelse) 

• Aktivitets- og tilstedeværelseskrav 
• Orientering om studieture 
• Opmærksomhed på corona-sider 
• Kunsthistories semesterstartsfest er udskudt til den 22. april i Foyer Caféen.  
• Æstetik og kultur planlægger fortsat at afvikle hytteturen for 1. årgang den 

22.-24. april 2022 
• Kasernefestivallen gentages i 2022 

 
8. Forslag til punkter på kommende møder 
8.1 Forslag til kommende UN-møder 
 

Mødedato Forslag til dagsordenspunkter 
9. februar 2022 Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 

Evaluering af projektorienteret forløb 
Evt. introduktion til nye UN 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/EndeligTurnusplan_2022-2026.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter.pdf
https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Kvalitet/Interne_filer/Arts_principper_for_inddragelse_af_eksterne_eksperter.pdf
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Orientering om studieordninger/studieordningsændringer efter behandling 
i dekanatet til ikrafttrædelse 1.september indeværende år 
Ønsker om nye studieordninger til efterfølgende år 
Orientering om formålet med og nævnets rolle i uddannelsesevalueringerne 

23. marts 2022 Handleplansopfølgning 2021 
20. april 2022 Årlig status 
18. maj 2022  
22. juni 2022  
Emnebank: Mulighed for mundtlig eksamen online – AU bestemt 

Erfaringsudveksling omkring portfolio-formatet  
Kompetencelogbog 

 

8.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
9. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2022 (beslutningspunkt)  
Ifølge forretningsorden (§8) skal UN konstituere sig senest på det første møde efter 
nyvalg.  
 
Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, der er valgt til stu-
dienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.    
 
I forbindelse med konstitueringen afklares fordelingen mellem UN-medlemmer og 
suppleanter. Fordelingen kan laves på baggrund af stemmetal (opstillingsrækkefølge 
ved fredsvalg) eller anden aftale. 
 
Instituttet har angivet antal medlemmer i hvert UN. I UN KÆM er der 6 VIP og 6 stu-
derende. Studienævnsrepræsentanter skal være medlemmer af UN.  
 
Beslutning: 
Konstituering blandt VIP (ingen ændringer): 
Mette-Marie Zacher Sørensen (SN-repræsentant, medlem) 
Jacob Wamberg (medlem) 
Jan Løhmann Stephensen (medlem) 
Lise Skytte Jakobsen (UN-forperson, medlem) 
Jette Gejl Kristensen (medlem) 
Henrik Kaare Nielsen (medlem) 
Camilla Skovbjerg Paldam (suppleant) 
Birgitte Stougaard Pedersen (suppleant) 
 
Konstituering blandt studerende: 
Andrea Brønniche (UN-næstforperson, SN-repræsentant) 
Rasmus Kvistgaard Boelsmand (medlem)  
Mille Riis Mellemgaard (medlem)  
Vera Krisjánsdóttir (medlem)  
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Astrid Marie Hvorslev Svendsen (medlem)  

Astrid Mark Nielsen (medlem) 
 
Næste skridt 
Opdatering af nævnets hjemmeside med den nye konstituering. Dette foretages af UN-
sekretæren. 
 
10. Punkter fra studienævnet (skriftlig orientering) 
Hermed link til Studienævnets hjemmeside, hvor referat fra det seneste møde fin-
des.  
 
11. Nyt fra Arts studier (skriftlig orientering)  
I kan nu finde januar måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 
 
Januar udgaven indeholder information om:  

• Udvekslingsophold i 2022-2023  
• Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 2022-2026 
• Tilmelding til nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for ansatte på AU  

 
Arts Uddannelsesdag afholdes den 15. marts 2022 på Godsbanen. Temaet er som føl-
gende: Hvordan vil vi gerne møde erhvervsliv og det omgivende samfund med ’det 
særligt humanistiske’ – og hvad er det? 
Mere information følger. 
 
12. Eventuelt  
- Intet 
 
13. Foreløbig dagsorden til februar 
Godkendelse af dagsorden  
De studerendes og studievejledernes punkt 
Afdelingslederens og fagenes punkt 
Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 
Evaluering af projektorienteret forløb 
Evt. introduktion til nye UN 
Orientering om studieordninger/studieordningsændringer efter behandling i dekana-
tet til ikrafttrædelse 1.september indeværende år 
Ønsker om nye studieordninger til efterfølgende år 
Orientering om formålet med og nævnets rolle i uddannelsesevalueringerne 
Punkter fra studienævnet 
Nyt fra Arts studier (orientering) 
Punkter til de studerendes nyhedsbrev 
Eventuelt 
Forslag til punkter på kommende møder 
Foreløbig dagsorden til marts 

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/
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