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Møde den: 15. januar 2020 kl. 9 til 11 
Lokale 316 Bygning 1485  
Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 
 
Deltagere:  
UN NSO pr. 1.2.2020: 
Undervisere: Stefan Kjerkegaard (afdelingsleder), Dorthe Refslund Christensen, Bo-
dil Marie Thomsen, Pernille Hermann 
Studerende: Silke Julie Flodin (SN-repræsentant), Andreas Mølgaard Laursen, Ceci-
lie Tang Christensen, Nadja Solem Solgaard,  
 
Fraværende: Lasse Raaby Gammelgaard, Kirstine Boas, Nanna Nielsen, Mette Ma-
rie Pedersen, Frederik Leopold Kauslund Corneliussen 
 
Afgående UN: 
Undervisere: Stefan Kjerkegaard (afdelingsleder), Dorthe Refslund Christensen, Bo-
dil Marie Thomsen, Pernille Hermann 
Studerende: Andreas Mølgaard Laursen (UN-næstforperson) 
 
Fraværende: Lasse Raaby Gammelgaard, Cecilie Knudsen, Nicklas Toustrup Niel-
sen, Anna Korr Gregersen, Kirstine Boas, Marie Birkkjær Jacobsen, Kristine Kold Ve-
stergaard Strandsby  
 
Observatører: Kathrine Thisted Petersen, Sabrina Bækkelund Larsen (afdelingskon-
sulent), Emilie H. Nees, (studenterstudievejleder) og Mette Olesen (referent, SNUK) 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 
Afdelingsleder Stefan Kjerkegaard (SK) var mødeleder i UN-forperson Lasse Raaby 
Gammelgaards (LRG) fravær. SK bød velkommen og mødet blev indledt med en nav-
nerunde. UN godkendte herefter dagsordenen til dagens møde, der var 2 møder i et – 
et konstituerende møde for det nye UN (pr. 1.2.2020) og det sidste møde i det afgå-
ende UN.  
 
UN fulgte herefter op på referatet fra UN-mødet den 4. december 2019 
Der var opfølgning til pkt. 5 i forhold til, at punktet om erfaringsudveksling fra OØ 
om at engagere studerende i gensidig læring/peer learning vil blive sat på et senere 
møde. 
 
2. Konstituering (beslutningspunkt) 
Ifølge forretningsordens § 8 skal UN konstituere sig senest på det første møde efter 
nyvalg og vælge forperson blandt VIP-medlemmerne og næstforperson blandt de stu-
derende medlemmer i UN. Lasse Raaby Gammelgaard (LRG) havde inden mødet 
meddelt, at han gerne ville genopstille.  
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I forbindelse med konstitueringen skulle fordelingen mellem UN-medlemmer og sup-
pleanter afklares.  
 
UNs beslutning: 
Lasse Raaby Gammelgaard (LRG) blev genvalgt som forperson. Silke Julie Flodin 
(SJF) blev valgt som næstforperson. 
Det blev aftalt, at Andreas Mølgaard Laursen (AML) og Frederik Leopold Kauslund 
Corneliussen (FLKC) skulle være UN-suppleanter og de øvrige 6 repræsentanter for 
de studerende UN-medlemmer.  
 
3. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  
Fagudvalget havde drøftet strukturen for bachelorworkshoppen, der afholdes i efter-
året, kaldet (”BA prep”).  
De studerende ønsker ikke feedback mellem studerende internt og vil hellere have 
gruppeworkshops, hvor vejleder deltager, og hvor fokus er på idégenerering og litte-
raturdeling.  
 
Derudover nævnte de studerende, at workshoppen ikke gav mening for femte seme-
sterstuderende og at et alternativ kunne være udarbejdelse af et dokument med for-
malia.  
 
UN drøftede dette. Der blev givet udtryk for forskellige dilemmaer i tilrettelæggelsen 
bl.a., at 
- når der planlægges fælles for alle risikerer det at være lige gyldigt for mange.  
- spørgsmålet er, om BA-workshoppen skal være forløsende for det, som den enkelte 
studerende gerne vil skrive om i BA-projektet eller om processen skal sørge for, at de 
studerende kommer hurtigere igennem.  
 
Der blev videregivet erfaringer med introduktion til BA-projekter og i den forbindelse 
talt for:  
- at forpligte de studerende i løbet af forløbet 
- at opfordre de studerend til at dele i løbet af processen 
- at involvere de studerende i peer to peer vejledning. 
- at udbyde emner inden for alle 3 fagområder – som forskningsfelter eller frit valg.  
- ikke at adskille det faglige og det processuelle. 
  
Det blev nævnt, at de studerende har travlt i semestret og at de studerende nu om 
dage har brug for understøttende processer, der ”afskræmmer” dem, og som giver 
dem mulighed for selv at vælge.   
 
Det blev aftalt at der arbejdes med modellen for BA-workshoppen, og at den vil blive 
fremlagt i UN. Der blev udtrykt et ønske om at ændringerne for forløbet kunne gælde 
allerede fra efteråret 2020. 
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4. Godkendelse af udkast til fagbeskrivelser for valgfag og fag med skif-
tende emner (beslutningspunkt) 

Det fagudbud, der var til godkendelse, var Aktuelt forskningsemne inkl. specialefor-
beredende forløb på kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur. 
 
UN drøftede 5 indkomne forslag, der var på skitseplan.   
 
UN’s beslutning: 
Det blev besluttet at der skal arbejdes videre med fagene nedenfor: 
Normering og struktur i moderne dansk 
Lokale medieoffentligheder 
Hudens læsebog 
Vikinger, trolde og levende døde 
 
Det betyder, at der ikke arbejdes videre med forslaget Mere mørke!  
 
SK sørger for, at UN ser de færdige fagbeskrivelser – enten som mailbehandling eller 
på næstkommende UN-møde. 
 
5. Mødeplan for UN Nordisk og Oplevelsesøkonomi 2020 (beslutnings-

punkt) 
Møderne i UN Nordisk og Oplevelsesøkonomi afholdes onsdag fra kl. 9 til 11 i ugen 
før møder i studienævnet ved IKK. 
 
Forslag til beslutning: 
UN godkendte mødetidspunktet.  
 
6. Orientering om uddannelser, der skal uddannelsesevalueres 
UN orienteres om uddannelser, der jf. turnusplanen skal uddannelsesevalueres i in-
deværende år. Det drejer sig om BA og KA i Nordisk sprog og litteratur.  
 
Mette Olesen (Meol), der skal være administrativ tovholder på uddannelsesevaluerin-
gen, orienterede om uddannelsesevaluering af BA og KA i Nordisk sprog og litteratur.  
 
I forbindelse med orienteringen blev der spurgt, om det kunne være en mulighed med 
2 aftagereksperter til evalueringen – i forhold til at dække gymnasieområdet og det 
øvrige arbejdsmarked for uddannelsen. Meol går videre med dette.  
 
7. Forslag til kommende møder 
7.1 Forslag til kommende UN-møder 
7.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
 
UN drøftede evaluering af IV-fag og Summer University. Meol afklarer proceduren 
for evalueringen.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/kvalitetsportal-for-arts/kvalitetspraksis-for-uddannelsesomraadet-paa-arts/
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8. Meddelelser/Nyt fra 
8.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 
8.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
UN havde til mødet fået den foreløbige dagsorden til IKK studienævnsmødet den 22. 
januar 2020 
 
8.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Det blev oplyst, at program for fællesfaglig dag den 28. februar 2020 nu er fastlagt. 
Der er mht. datoen koordineret med Nordiske Seminarer og vil blive udsendt en invi-
tation.  
 
Det blev understreget, at det også er vigtigt, at de studerende kommer til Nordiske 
Seminarer, hvor fremmødet har været meget svingende. De studerende understre-
gede vigtigheden af, at underviserne reklamerer for forelæsningerne.  
 
8.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Fra studievejledningen blev tilvalgsdagen den 3. februar 2020 nævnt. Her vil de nye 
tilvalg blive præsenteret.  
 
8.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
Meol nævnte, at det af Nyhedsbrev fra Arts studier, januar 2020 fremgår, at det er be-
sluttet at indføre adgangsbegrænsning for alle de nye og gentænkte tilvalg. Der bliver 
40 pladser på hvert tilvalg. Reglerne for ITTU-studerende er desuden reviderede, så 
ITTU-studerende kan vælge de nye tilvalg ifm. optaget i 2020.  
 
Der blev der spurgt, hvordan adgangsbegrænsningen kommer til at fungere i praksis 
og i forbindelse med mødet afklaret, at det fremgår af studieportalen under hvert til-
valg. Adgangsbegrænsningen baserer sig på karaktergennemsnit fra det centrale fag – 
udregnet ud fra de prøver, der er bestået som del af det centrale fag 15. april.  
 
Meol nævnte desuden, at studerende, der afgår fra UN, har mulighed for at få en ud-
talelse om arbejdet i nævnet ved at sende en mail med fødselsdato og angivelse af den 
periode, man har været repræsentant i UN til meol@au.dk 
 
9. Evt. 
 

mailto:meol@au.dk
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