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 ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 

 

Møde den: 11. januar 2023 kl. 9 til 11 

Lokale 316, Bygning 1485 

Uddannelsesnævnsmøde Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi 

 

Deltagere:  

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

tant), Dorthe Refslund Christensen, Pernille Hermann, Claus Toft-Nielsen og Kath-

rine Thisted Petersen 

 

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

person), Ellen Trøst Simonsen, Lizette Midtiby, Karoline Spanggaard Hagsten,  

 

Studerende kommende UN: Mette Marie Pedersen, Lizette Midtiby, Rasmus 

Maagaard Krog  

 

Observatører: afdelingskonsulent Sabrina Bækkelund Larsen, studenterstudievejle-

der Sofia Madsen og studiekoordinator Mette Olesen (Arts Studier/referent) 

 

Fraværende: Bodil Marie Stavning Thomsen, Ellen Trøst Simonsen, Lisa Jean Rei-

ter, Mads Ulrik Pedersen, Isabell Andersen 

 

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

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

UN godkendte herefter dagsorden til dagens møde, fulgte op på referatet fra UN-mø-

det den 14. december 2022 og blev orienteret om ny referatpraksis. 

 

SK nævnte, at han har skrevet til bygningsservice i forhold til at få etableret knage-

rækker i de lokaler, hvor der ikke er nogen.  

 

Mette Olesen (Meol) nævnte, at studienævnet ved IKK den 18. januar 2023 behandler 

ændringer i studieordningerne i forhold til fjernelse af forudsætningskrav.  

 

Meol nævnte derudover et forsøg med en ny referatpraksis i Arts Studier. Der skal 

spares på ressourcerne alle steder - også i Arts Studier - og derfor arbejdes der på at 

indføre en ny referatpraksis, der går ud på at skære referaterne ned, så de kræver 

færre ressourcer at lave. I den forbindelse vil der som et forsøg indtil påske blive refe-

reret anderledes end tidligere.  

Referat af Orienteringspunkter og Meddelelser vil primært indeholde emner for ori-

enteringen og kun blive uddybet, hvis nævnet vælger at gå videre med noget, som der 

er blevet meddelt eller orienteret om.  

Ved Beslutnings- og Drøftelsespunkter vil der også primært blive refereret output – 

dvs. beslutningen eller det fra drøftelsespunkter, som nævnet vælger at gå videre 

med. Dog vil positioner, der leder op til beslutningerne eller det, som nævnet går vi-

dere med, også blive refereret i et vist omfang.  
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Meol nævnte, at UN er velkomne til at kommentere på ændringen af referatpraksis, 

og at evt. kommentarer vil blive meldt videre til dem, der skal beslutte, hvilken refe-

ratpraksis, der skal være i alle nævn fremover.  

 

Fra UN blev det til den nye referatpraksis nævnt, at overordnet er oplevelsen at arbej-

det i UN bliver trukket i en mere proforma retning med sådanne tiltag. Når den facili-

tering, der retter sig mod nævnets eget virke, skæres ned, kommer det til at virke som 

om nævnet kun arbejder for akkrediteringens skyld og ikke i egen ret. Hvis arbejdet i 

nævnene skal give mening, er det vigtigt, at det bliver prioriteret, og at ledelsen ikke 

kun prioriterer egne dagsordener. Hvis referater kun bliver taget, så det er ”klikket 

af”, hvad nævnet skal gøre, vil det gå ud over kvaliteten af arbejdet. Der er hidtil i UN 

NSO blevet taget gode referater, som fagmiljøet kan bruge til at arbejde videre med, 

og det ville være godt at kunne fortsætte med det.  

 

2. Forslag fra studenterrepræsentanterne (herunder fra Nordisk Fag-

udvalg og OØ-studerende)  

Fagudvalget havde ikke haft møde i perioden, og der var derfor ikke noget fra de stu-

derende. 

 

3. Konstituering af det nye UN – pr. 1.2. 2023 (beslutningspunkt)  

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

møde efter nyvalg. Forperson vælges blandt VIP og næstforperson blandt studerende, 

der er valgt til studienævnet 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 Nordisk og Oplevelsesøko-

nomi er der 4 VIP og 4 studerende. Studienævnsrepræsentanterne (for VIP Stefan 

Kjerkegaard og for de studerende Ellen Trøst Færgemann Simonsen) skal være med-

lemmer af UN.  

 

UN fik oplyst, at Pernille Hermann er ny afdelingsleder på Nordisk og Oplevelsesøko-

nomi (NSO) pr. 1.2.2023.  

 

Uddannelsesnævnets beslutning: 

Pernille Hermann blev valgt som UN-forperson.  

Da der var flere af de nye studerende, der var fraværende, blev det besluttet at vente 

til mødet i februar med at vælge næstforperson. 

 

VIP medlemmer 2023: 
Stefan Kjerkegaard  
Claus Toft-Nielsen  
Dorthe Refslund Christensen  

Pernille Hermann  
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VIP suppleant 2023 – med til møderne: 

Kathrine Thisted Petersen 

 

Studerende medlemmer 2023: 
Ellen Trøst Færgemann Simonsen (SN-repræsentant) 
Mette Marie Pedersen  
Lizette Midtiby  
Lisa Jean Reiter  
 

Studerende suppleanter 2023 – med til møderne: 
Rasmus Maagaard Krog  
Mads Ulrik Pedersen  
Isabell Andersen  

 

Fast observatør 2023 – med til møderne:  

Karoline Spanggaard Hagsten 

 

Øvrige tidl. medlemmer, suppleanter og observatører fjernes fra mailinglisten. 

 

4. Forslag til kommende møder 

4.1 Forslag til kommende UN-møder 

Punkter til drøftelse blev revideret. Punkterne IV-fag på Summer University og Ano-

nyme eksamener slettes fra listen. Portfolioeksamen blev tilføjet. Punktet kunne be-

handles på mødet i marts – evt. med deltagelse af Camilla Mark Thygesen fra SNUK. 

 

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

 

5. Meddelelser/Nyt fra 

5.1 Meddelelser / nyt fra afdelingsleder/undervisere/fagudvalg 

SK orienterede om 

Berlintur for afdelingens ansatte 

Projekt- og praktikdag 27. februar 2023 

Besøg i Herning vedr. flytning af Oplevelsesøkonomi 

Tilvalgsmesse. UN drøftede her, at der er indkaldt videoer om hvert tilvalg – i stedet 

for som tidligere fysiske oplæg eller zoomoplæg. Der var enighed om, at videooplæg 

er et svært format at arbejde med og at det stiller afdelingerne meget uens i forhold 

til, hvem der har mulighed for at kaste flest ressourcer efter oplæggene. Derudover 

var der nervøsitet i forhold til, om videooplæggene kan komme til at betyde noget for 

tilmeldingen til tilvalgene – vel at mærke i en situation, hvor der er risiko for at tilvalg 

ikke bliver oprettet eller nedlagt. SK går videre med denne problematik. 

 

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

5.3 Meddelelser/nyt fra de studerende 
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5.4 Meddelelser / nyt fra studievejledere 

Studievejleder Sofia Madsen orienterede om: 

U-days 

Ny studievejleder for Kognitiv Science 

 

5.5 Meddelelser / nyt fra Arts studier 

5.5.1 Nyhedsbrev fra Arts studier 

Link til januar måneds nyhedsbrev fra Arts studier på underviserportalen. 

Nyhedsbrevet handler bl.a. om  

- Nyt online univers skal understøtte kvalitetsarbejdet på AU  

- Turnusplan for uddannelsesevalueringer på Arts 

- Studerende med funktionsnedsættelser 

- Brug af AI chatrobotter er ikke tilladt til eksamen 

 

6. Introduktion til nye UN 

Da kun var en enkelt af de nye medlemmer til stede, blev det besluttet at udsætte 

dette introduktionen til mødet i februar. 

 

7. Evt. 

 

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

