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 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 12. januar 2022 kl. 9 til 11 

Mødet blev afholdt via zoom 

Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 

 

Deltagere:  

Undervisere: Stefan Kjerkegaard (Afdelingsleder, UN-forperson og SN-repræsen-

tant), Dorthe Refslund Christensen, Ulf Dalvad Berthelsen 

 

Studerende afgående UN: Mette Marie Pedersen (SN-repræsentant og UN-næstfor-

person), Lizette Midtiby  

 

Studerende kommende UN: Mette Marie Pedersen (SN-repræsentant og UN-næst-

forperson), Lizette Midtiby, Karoline Spanggaard Hagsten, Alma Mengel og Sigrid 

Jungersen 

 

Observatører: studenterstudievejleder Sofia Madsen, studiekoordinator Mette Ole-

sen (Arts Studier/referent) 

 

Fraværende: Bodil Marie Thomsen, Nanna Nielsen, Camilla Høg Sørensen, Cecilie 

Knudsen, Lasse Kjær, Ellen Trøst Simonsen 

 

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

UN-forperson Stefan Kjerkegaard (SK) bød velkommen til mødet. Uddannelsesnæv-

net (UN) godkendte herefter dagsordenen til dagens møde og fulgte op på referatet 

fra UN-mødet den 8. december 2021. 

 

Mette Olesen (meol) nævnte opfølgende, at handleplanen for KA i Oplevelsesøko-

nomi var godkendt i dekanatet og dermed klar til gennemgang ved årlig status i april. 

Afdelingskonsulent Sabrina Bækkelund Larsen havde desuden sendt kalenderindkal-

delser til alle årets UN-møder. Meol nævnte også, at hun havde lavet et dokument 

med punkter til fremtidige drøftelser i UN, som vil blive opdateret løbende. 

 

SK sagde opfølgende senere i mødet, at han i studienævnet (SN) havde nævnt den 

uklarhed, der kan være i forhold til proceduren, når studerende klager over undervi-

sere/uddannelsens kvalitet, og at emnet var blevet sat på studienævnets liste til se-

nere drøftelse. 

  

Der blev i forbindelse med SN-mødet henvist til denne side:  https://stude-

rende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/klager, hvor der bl.a. står, at  

  

”I en eksamensklage kan du ikke klage over vejledning og/eller undervisning. Eventu-

elle problemer af denne karakter bør indgå i den almindelige undervisningsevalue-

ring eller tages op med instituttets studieleder.” 

 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/klager
https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/klager
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2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  

Der var ikke noget fra de studerende. Der havde ikke været afholdt møde i Fagudval-

get siden UN-mødet i december.  

 

3. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2022 (beslutningspunkt)  

Ifølge forretningsordenen for UN på IKK skal UN konstituere sig senest på det første 

møde efter nyvalg med valg af forperson blandt VIP og næstforperson blandt de stu-

derende, der er valgt til studienævnet som enten repræsentanter eller suppleanter.    

 

I forbindelse med konstitueringen skal fordelingen mellem UN-medlemmer og sup-

pleanter også afklares.  

 

UN’s beslutning: 

UN konstituerede sig som nedenfor: 

 

Forperson: Stefan Kjerkegaard 

Næstforperson: Mette Marie Pedersen 

 

VIP medlemmer: 

Stefan Kjerkegaard 

Bodil Marie Thomsen 

Dorthe Refslund Christensen 

 

Ulf Dalvad Berthelsen deltager desuden som fast observatør. 

 

Studerende medlemmer: 

Mette Marie Pedersen 

Karoline Spanggaard Hagsten 

Lizette Midtiby 

Ellen Trøst Færgemann Simonsen 

 

Studerende suppleanter: 

Sigrid Jungersen 

Alma Vedersø Mengel 

 

Mette Marie Pedersen (MMP) oplyste, at der fra Fagudvalget arbejdes på at få stude-

rende fra 1. semester ind i Fagudvalget og dermed også i UN. Fra studievejledningen 

blev det nævnt, at der p.t. planlægges årgangsmøder, og at der her kunne gives mulig-

hed for at nævne arbejdet i UN og Fagudvalget med en betoning af, at det ikke kræver 

særlige forudsætninger at møde op og deltage.  

 

 

 



 

 

  

  

Side 3/5 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

 

 

4. Coronasituationen 

SK lagde op til at få input fra studerende omkring dette. 

 

Studerende nævnte, at de er bekymrede for at få corona og på den baggrund miste 

undervisning og spurgte vedr. mulighederne for at deltage online. 

SK svarede at tilstedeværelseskravet også i F22 er erstattet af et aktivitetskrav. Der-

udover kan undervisere, hvis det er nødvendigt, med afdelingslederens tilladelse om-

lægge til onlineundervisning. Der er også en studieassistentordning, hvor en medstu-

derende hjælper med at følge undervisningen, når en studerende er nødsaget til at 

blive hjemme. Endelig kan der laves en aftale med underviseren om at optage under-

visningen. SK understregede her, at der kun må optages efter aftale med undervise-

ren. 

  

Fra undervisere blev det nævnt, at studerende ikke kan stille krav om blended under-

visning, og at det ikke er hensigtsmæssigt, hvis der konstant stilles krav til undervise-

ren om at ændre undervisningen i forhold til forskellige udfordringer, som de stude-

rende oplever. I forhold til blended undervisning kan der desuden være lydproblemer 

så studerende, der er hjemme, ikke kan høre, hvad der foregår i rummet, og undervi-

ser og studerende på Campus omvendt ikke kan høre studerende, der deltager online.  

 

Undervisere nævnte også, at det er som om, at der er sket noget i coronaperioden. 

Studerende er mere tilbøjelige til at droppe ud fra undervisningen, og det er som om 

nogle studerende ikke længere oplever undervisning som sjovt, engagerende og inspi-

rerende, men i stedet som en udfordring, frustrerende osv. Det er vigtigt, at arbejde 

hen imod, at undervisning igen kan betragtes med positive termer. Dvs. fokus på stu-

dieglæde. 

 

Fra studievejledningen blev det nævnt, at der er studerende, der faktisk ikke har ople-

vet undervisning, som den var før corona, og som på den baggrund går meget op i, 

om der er tilstedeværelseskrav og som faktisk har udfordringer med at deltage, som 

situationen er ved tilbagevending til Campus. 

 

Studerende nævnte det som stressende, dvs. at de er nervøse for at få Corona, fordi de 

så ikke kan deltage i undervisningen. Fra underviserside blev det nævnt som noget 

meget positivt, at de studerende helst ikke vil gå glip af undervisning.  

 

Opsamlende blev det nævnt, at både studerende og undervisere gør det så godt, de 

kan – og at undervisere og studerende faktisk gerne vil det samme – nemlig tilbage til 

glæden ved at studere og undervise, opnå mere studieglæde og en arbejdsplads med 

et faglig fællesskab. Studieglæde kan være output fra faglige arrangementer, og det 

kommer tilbage, når vi igen må samles. 
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5. Forslag til kommende møder 

5.1 Forslag til kommende UN-møder 

Der var ikke punkter til listen ”Punkter til drøftelse i UN NSO”. 

 

5.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN 

 

6. Meddelelser/Nyt fra 

6.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

SK nævnte semesterkoordineringsmøder og mundtlige eksamener, der er i gang i af-

delingen. 

 

6.2 Meddelelser / nyt fra UN-forperson, UN-næstforperson og SN-repræsentanter 

6.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 

6.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

 

Studenterstudievejleder Sofia Madsen (SM) oplyste, at der er en proces i gang for at 

ansætte en afløser for Emilie Vinther Madsen, der går fra i februar. 

Der er gang i planlægningen af U-days. SM nævnte, at der til dette arrangement rigtig 

gerne må være deltagelse af undervisere og studerende. Arrangementet er den 25. fe-

bruar og varer 3 timer – kl. 13 til 16.  

 

SK nævnte til dette, at arrangementet bør vægte det indholdsmæssige, og at det der-

for vil være godt med et fagligt indslag, der kan give et indblik i, hvad studiet indehol-

der.  

 

6.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

Meol nævnte her, at studerende, der afgår fra UN har mulighed for at få en udtalelse 

om deres arbejde i UN. De skal sende en mail med deres fulde navn, fødselsdato, op-

lysning om den periode, de har siddet i uddannelsesnævnet og særlige poster, f.eks. 

som næstforperson. 

 

Meol nævnte også Arts Uddannelsesdag, der finder sted den 15. marts 2022. 

 

6.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til januar måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

 

Meol orienterede kort fra nyhedsbrev fra Arts Studier:  

 

Udvekslingsophold i 2022-2023  

1.529 studerende på Aarhus Universitet ved december fristen søgt udvekslingspladser 

i udlandet til det akademiske år 2022-23. På Arts har 462 studerende søgt tilsammen 

2.780 prioriteter, hvilket er det hidtil største antal ansøgere registreret på Arts. De 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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studerende får svar på deres ansøgninger i løbet af januar. På baggrund af de ind-

komne ansøgninger tilbydes ca. 350 studerende en udvekslingsplads i 2022-23.  

Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts  

Turnusplanen viser, hvornår de enkelte uddannelser på Arts skal uddannelsesevalue-

res, er opdateret for perioden 2022-2026.  

 

Tilmelding til nyheder om Power BI på uddannelsesområdet for ansatte 

på AU  

Analyse og Indberetning udsender løbende nyheder om nye og eksisterende Power BI 

rapporter, herunder opdateringer af data mv. Ansatte kan tilmelde sig nyhedsbrevet. 

 

7. Evt. 

Meol nævnte her, at der på UN mødet i februar vil blive givet en introduktion til de 

opgaver, som studienævnet har uddelegeret til UN. 


