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Møde den: 22. september 2021 kl. 9 til 11 
Lokale 316 Bygning 1485 
Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 
 
Deltagere:  
Undervisere: Stefan Kjerkegaard (Afdelingsleder, UN-forperson og SN-repræsen-
tant), Bodil Marie Thomsen, Dorthe Refslund Christensen, Ulf Dalvad Berthelsen 
 
Studerende: Mette Marie Pedersen (SN-repræsentant og UN-næstforperson), Lizette 
Midtiby, Ellen Trøst Simonsen, 
 
Observatører: Anne Haven og Sarah Ellehuus Nielsen (cheftutorer), afdelingskonsu-
lent Sabrina Bækkelund Larsen, studenterstudievejleder Sofia Madsen, og studieko-
ordinator Kim Behrens Jessen (Arts Studier/referent) 
  
Fraværende: Nanna Nielsen, Camilla Høg Sørensen, Cecilie Knudsen, Lasse Kjær, stu-
derende Line Nordhøj, studerende Anne-Sophie Elise Søndergaard Hansen, studenterstu-
dievejleder Emilie Vinther Madsen 
 
1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning på referat fra seneste møde 
UN godkender dagsorden til dagens møde og følger op på referatet fra UN-mødet den 
25. august 2021 
 
Kim Behrens Jessen (kbj) kunne på vegne af Mette Olesen (meol) som opfølgning op-
lyse, at meol havde oplyst studiecentret om de studerendes oplevelse af, at det havde 
været svært at få fat på vejledning og studieadministration. I forhold til valgfag var 
det blevet afklaret, at de er knyttet til uddannelsen, men at der kan være mulighed for 
udvekslingsstuderende, tompladsstuderende og studerende udefra, der søger for-
håndsmerit. Det sidste forudsætter dog, at de faglige mål for valgfaget på Nordisk og 
Oplevelsesøkonomi passer til det fag, den studerende, der søger forhåndsmerit, har 
på sin uddannelse. Der er ikke – som på DPU – tværgående valgfag, der kan søges 
bredt af de studerende.   
 
Endelig oplyste kbj på vegne af meol, at Ellen Trøst Simonsen havde bekræftet at ville 
være UN-medlem for de studerende i stedet for suppleant. 
 
 
2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  
De studerende efterspurgte retningslinjer for afvikling af IV-fag især forberedelse til 
hver lektion samt afvikling af eksamensformen herunder hvilket sprog der kunne af-
lægges eksamen på. De studerende vil gå videre med at indsamle oplysninger fra stu-
derende fra forskellige IV-fag, som vil blive samlet i et lille skriv.  
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Der er stadig overlap mellem undervisning og møder i UN og SN, hvilket sætter de 
studerende i en træls situation. Dette skal tages op igen gerne gennem SN.  
 
 
3. Evaluering af studiestart (Gæster: Cheftutorer) 
UN evaluerer studiestart med henblik på proaktive og optimerende tiltag til efterføl-
gende år. Stefan gjorde status på evalueringsrapporten og roste det fine arbejde, der 
var lagt fra tutorernes side.  
 
Cheftutorerne gør status og fortæller UN om hovedpunkterne i afviklingen og evalue-
ringen af studievelkomsten. Der bliver drøftet, hvordan det fungerede at BA-stude-
rende og BATV studerende var delt op indledningsvist. Der er enighed om at opdelin-
gen virkede godt. 
Det virkede også godt at flere af tutorerne fra sidste år også indgik i årets studievel-
komst. Det har givet en rigtig god kontinuitet og ro i afviklingen af studievelkomsten, 
og det vil derfor være fordelagtigt om at forsætte dette. 
Der blev drøftet, hvilke muligheder der kunne være for at takke tutorerne evt. ved at 
lave et mindre arrangement med erfaringsopsamling/overdragelse for tutorerne. Det 
blev aftalt at cheftutorerne i samarbejde med studenterstudievejleder Sofie vil ar-
bejde på en lille ansøgning til Stefan om dette. 
 
 
 
4. Behandling af undervisningsevalueringer fra efterårets undervisning 

(drøftelsespunkt) 
UN drøfter evalueringsnotaterne og oplægget til evalueringsrapport fra afdelingen.   
 
BA, BATV og KATV 
Der er i evalueringen fokus på den vekslende undervisning, de små videoer og arbejde 
i mindre grupper i Zoom, hvorved undervisningen er blevet mere levende og inddra-
gende og ikke så monologisk. Det bliver drøftet, hvor meget af de gode erfaringer, 
som kan tages med i undervisningen fremadrettet.  
Det bliver påpeget at det kræver meget forberedelse at lave de små videoer og at det 
ikke omkostningsfrit kan videreføres. Det bliver drøftet om det er muligt at optage 
(dele af) undervisningen i stedet for at lave de små videoer på forhånd. Der kan dog 
være en del udfordringer ved dette, og der kan være en del tekniske udfordringer ved 
dette. Hvis det fremadrettet skal være en mere sat del af undervisningen, så skal det 
allerede tænkes ind i undervisningsplanlægning og tilrettelæggelse.  
En anden mulighed kunne være at de studerende laver små videoer/præsentationer, 
som kan uploades i Brightspace. Her kan der dog igen være et spørgsmål om undervi-
sernes forberedelsestid/tid til feedback på disse oplæg. Det skal derfor også tænkes 
ind, hvordan dette mest meningsfuldt kan inddrages. 
Det bliver drøftet hvilke muligheder der er for teknisk support/støtte til EDU-IT.  
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Det blev aftalt, at de studerende i fagrådet tager den drøftelse af, hvad de ønsker skal 
videreføres fra coronaperioden, herunder om de ønsker de små videoer som forbere-
delse til undervisning eller om de selv skal uploade mindre præsentationer.      
 
OØ og Begivenhedskultur 
Uddannelserne bør udskilles/markeres med overskrift i evalueringsnotatet, så det er 
tydeligt, hvad der gør sig gældende her. 
 
KA og EVU 
Observationerne ift online undervisningen er meget det samme som for BA, BATV og 
KATV. Opsummeringen er derfor rigtig fin og dækkende. 
 
Næste skridt: 
Evalueringsrapporter skal på IKK senest 4. oktober 2021 sendes til instituttet (Tenna 
Blindbæk og Lars Kiel Bertelsen) via studieleder@cc.au.dk. Herfra bliver de videre-
formidlet til studienævnet. 
 
 
5. Undervisningsmiljøvurdering (beslutningspunkt) 
Uddannelsesnævnet drøfter på baggrund af undervisningsmiljøvurdering 2021 afde-
lingsleders udkast til handleplaner for afdelingens uddannelser. UN har fokus på især 
nul-tolerance områder og hvilke muligheder, der allerede findes ift. at imødegå disse 
og hvad der skal laves af handlinger fremadrettet.  
UN drøfter, hvordan udelukkelse fra fællesskaber skal opfattes og hvordan der kan 
handles ift. inddragelse i det faglige og sociale miljø, herunder studiegrupper og men-
torordning. 
På OØ skal der være bedre information til de studerende om, hvor de skal gå hen ift 
de forskellige indsatsområder. Dette skal der indføjes en handling på. 
Afdelingsleder indstiller på baggrund af drøftelsen i UN handleplanerne til drøftelse i 
studienævnet og efterfølgende godkendelse hos studieleder og prodekan.  
Det aftales, hvordan der følges op på handleplanerne. 
 
 
 
6. Valg på AU (drøftelses- og beslutningspunkt) 
UN-forpersonen orienterer om valg på AU (link) i efteråret 2021, og UN diskuterer, 
hvad der kan sættes i gang ift. rekruttering. Det er i 2021 studerende, der er på valg.  
Der skal arbejdes for at der også kommer kandidater fra OØ og Nordisk. Undervi-
serne og Sabrina vil gerne være behjælpelig her.  
 
Forslag til beslutning:  

mailto:studieleder@cc.au.dk
https://medarbejdere.au.dk/strategi/valg/information-om-valg-paa-au/regelgrundlag-for-valget/valgregler/
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UN aftaler, at Mette Marie (forperson for fagudvalg) og Silke (tidl. forperson for fag-
udvalg som kender proceduren) er listeansvarlig for valget 2021. Det blev understre-
get, at deadline for indlevering og godkendelse af opstillingsliste er meget vigtig at 
overholde! 
 
7. Orientering om studieordningsændringer der er publiceret 01.09 in-

deværende år 
1. september trådte studieordningsændringer i kraft for de fleste studieordninger på 
Arts.  
Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er sket ændringer i en studieordning, kan 
det ses nederst i studieordningen i pkt. 4 ”Ændringer til studieordningen”. 
Alle er desuden velkommen til at spørge SNUK til råds via arts.uddannelseskvali-
tet@au.dk eller uddannelsesnævnssekretæren. 
 
Kbj orienterede om, at der har været gennemført juridisk gennemsyn af alle studie-
ordninger på Arts. Dernæst blev de vigtigste ændringer, det havde medført, gennem-
gået:  

• Dispensation for tilstedeværelseskrav forlænget til at gælde efterårssemestret 
2021 o Dette har medført ændringer til studiestartsprøver, som blev aflagt 
som undervisningsdeltagelse.  

• Afskaffelse af studieaktivitetskravet  
• Rettet Blackboard til Brightspace  
• Indført dispensation for efterårs- 2021 og forårssemesteret 2022 på profilseme-

stret på kandidatuddannelser, som giver studerende mulighed for at tage 
ikke-dansksprogede fag på danske universiteter som ”Internationale valgfag”.  

 
De resterende ændringer kan læses på medarbejderportalen:  
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/aendringer-
i-studieordninger-pr-1-september-2021/ 
 
8. Forslag til kommende møder 
8.1 Forslag til kommende UN-møder 
Ingen 
8.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 
Ingen 
 
9. Meddelelser/Nyt fra 
9.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 
Ingen 
9.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 
Bilag 9.2.1 Foreløbig dagsorden til studienævnsmøde 29. september 2021 
 
9.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
Ingen 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/aendringer-i-studieordninger-pr-1-september-2021/
https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/aktuelt/single-nyhed/artikel/aendringer-i-studieordninger-pr-1-september-2021/
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9.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 
Ingen 
9.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 
9.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 
 
Link til septembers nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 
 
#AUgenstart  
Efter mere end et år præget af COVID-19, nedlukninger og Zoom-undervisning er 
VEST optaget af at få de studerende godt tilbage på campus.  
Det gør vi ved at:  
• Samle alle de gode redskaber, råd og tilbud, der er relevante for Arts-studerende, på 
Studieportalen under Genstart dit studieliv.  
• Byde de studerende velkommen tilbage samt informere dem om den nye side på 
Studieportalen via mail.  
• Have fokus på øget tilstedeværelse af studievejledere i kantinerne på campus i løbet 
af september og oktober måned.  
 
Aarhus Universitet kører desuden i uge 35 den tværgående kampagne #AUgenstart 
med dertilhørende hjemmeside. Siden samler gode råd til, hvad man som studerende 
kan gøre for at blive (gen)integreret i det sociale og faglige studiemiljø. Kampagnen 
omfatter blandt andet også kaffecykler, der hver dag deler kaffe ud på forskellige lo-
kationer samt en række fotorammer i maxistørrelse rundt om på campus, som lægger 
op til, at de studerende kan inspirere hinanden til at (gen)opdage det gode studieliv 
på campus.  
 
Vaccination på campus Aarhus uden tidsbestilling  
I uge 35-36 (30. august til 10. september) har alle medarbejdere og studerende ad-
gang til at blive vaccineret mod COVID-19 i Søauditorierne i Universitetsparken. Åb-
ningstiderne er mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-13. Der er ingen krav om 
tidsbestilling, og der er mulighed for at påbegynde sit vaccineforløb eller få sit andet 
stik på pop-up vaccinestedet. Der benyttes Pfizer-BioNTechs vaccine. Region Midtjyl-
land driver det midlertidige vaccinested efter samme forskrifter som regionens andre 
vaccinesteder. Internationale studerende og medarbejdere, som ikke har dansk CPR-
nummer kan blive vaccineret fredag den 3. og 10. sept. Fra kl. 11-13. Læs mere her: 
Pop-up vaccinested på campus i Aarhus (au.dk)  
 
10. Evt. 
 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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