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Mødedato: 3. juni 2020 kl. 10.00-12.00 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: UN-møde Antropologi og Human Security 
 
Deltagere:  
Undervisere: Mads Daugbjerg (MD), Heather Anne Swanson (HAS), Cameron Warner 
(CW), Christian Gade (CG), Marie Louise Tørring (MLT – fra 11.00) 
 
Studerende: Agnete Steen Mortensen (ASM), Leslie Freya Höft (LFH),  
 
Studenterstudievejledere: Anna Kruse Kielsen  
 
Observatører: Annika Pohl Harrison, Kim Behrens Jessen (KBJ, SNUK-referent) 
 
 
Afbud: Dikte Reeh Andersen, Katrine Bendorff Kristensen, Puk Aslaug Willemoes Jen-
sen, Rebekka Andrea Juel Lausen, Christina Lerche Johnsen, Giulia Scalabrino Guglie-
mella, Marius Oskar Engelhorn, Kenni Hede, 
 

 Referat 

 
1. Valg af ordstyrer 

MD  blev valgt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 7 blev udsat til næste møde. 
Nyt punkt 10 om planlægning og afvikling af efterårets undervisning. 
Herudover blev dagsorden godkendt. 
 
 

3. Opfølgning på godkendt referat fra sidste møde 
Der var ingen opfølgning på referatet. 
 
 

4. Drøftelse af Studiestart – deltagelse af cheftutorer 
Der blev udmeldt retningslinjer for studiestart i sidste uge. Der må kun være 
fysiske aktiviteter på campus i to dage, mens resten skal foregå online. Der er 
derfor ved at blive udarbejdet nyt program for studiestarten ud fra de nye ret-
ningslinjer. Programmet for BA skal ligge klar til 21. juni (også gerne KA).  
 
Der bliver kun studiestart i mindre grupper. Dette indebærer også, at der ikke 
bliver fælles studiestart på kandidatuddannelserne, som bliver afholdt separat. 
 
Der var følgende kommentarer: 
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- Det blev understreget, at man ikke må undervurdere betydningen af stu-
diestarten. Det er derfor vigtigt, at der laves alternative aktiviteter frem for 
at aflyse dele af studiestarten eller at afkorte den på nogen måde. 

- Studievejledning spredte sidste år aktiviteterne ud over den første måned, 
hvilket fungerede godt, og vil blive gentaget. Det bør overvejes at sprede 
aktiviteterne mere ud - også for at undgå et presset program den første 
uge. 

- Moesgaard Lectures må meget gerne tænkes ind i planlægningen i løbet af 
september. Det kunne være vigtigt, også for det sociale. 

- Der blev spurgt til, om det er tilladt at have telte/pavillionner. Det er det 
formentlig, men det er usikkert om der er økonomi og logistiske ressour-
ser til det. MD undersøger dette. 

- Der kunne være et tema til studiestarten om ”vi hjælper hinanden” . Det 
kunne være aktiviteter som f.eks. at sætte telte/pavillionner op i små grup-
per (teambuilding). 

- Man bør ikke nedskalere studiestarten pga. vejret. Det bør meldes klart og 
åbent ud, så alle er forberedet på dette, og det bør tænkes ind i de aktivite-
ter der planlægges. 

- Der bør tænkes i, at studiestarten planlægges, så det meste foregår i min-
dre grupper. Dette kunne også (delvist) tænkes på tværs af uddannelserne, 
så det kunne styrke det sociale sammenhold mellem uddannelserne. Dette 
kan dog godt give en logistisk udfordring. 

- Det kunne tænkes i at lave et stort fælles udendørs arrangement om freda-
gen.  

 
Ideerne vil blive taget med i planlægningen. Godkendelse af program for stu-
diestart vil foregå, som en ultrakort skriftlig høring i UN op mod deadline. 
 

 
5. Godkendelse af handleplaner 

UN behandlede udkast til handleplaner, som hovedsagligt var en opdatering af 
2019 handleplanerne. MD gennemgik udkastene. MLT gennemgik MSA. 
 
Der var følgende kommentarer: 
 
BA i antropologi: 
- Der er særligt fokus på at implementere den nye studieordning, særligt på 

forskellige overgange mellem semestre. 
- Der var enkelte forslag til mindre rettelser, som vil blive indarbejdet 
 
 
KA i antropologi: 
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- Der er kunne være et fokuspunkt i handleplanen vedr. de studerendes 
mentale sundhed, især under feltarbejdet. Det var dog ikke helt klart, hvor 
omfattende denne problematik er (hvor mange studerende, der efterspør-
ger den). Der har tidligere været talt om at igangsætte forskellige tiltag til 
efterbearbejdning af evt. hårde felterfaringer eller mentalt antrengende 
feltarbejder, fx med en workshop i tilknytning til analysekurserne på 3. 
sem. Dette kunne muligvis også have en gavnlig effekt på rettidig afleve-
ring af speciale. Der var enighed om, at dette skulle ind i handleplanen. 

- Der blev spurgt ind til, om det mentale er noget, der også skal være fokus 
på fra studievejledningen side. Der var enighed om, at dette ville være en 
god idé (f.eks. årgangsmøder (op til og efter feltarbejde), evt. mulighed for 
Zoommøder med studievejledningen under feltarbejde). 

- Man bør kommunikere klarere fra afdelingen om evalueringen af speciale-
processen, så alle er helt klar over, hvad dette indebærer og hvad det skal 
bruges til. 

 
 
KA i Human Security: 
- Der var ikke yderligere kommentarer, der skulle ind i udkastet. 

 
 
 MSA: 

- Der er en regnefejl i timetallet på uddannelsen, men tallet (4,6) er selv 
med korrekt beregning stadig grøn. 

 
 
Alle handleplaner blev godkendt (med mindre rettelser). 
 
 

6. Datoer for møder E20 

Følgende datoer blev godkendt: 

- 12/8 kl. 9.00-13.00 (SN 19/8) – inkl. sandwich 
- 2/9 kl. 10.00-12.00 (SN 9/9) 
- 30/9 kl. 10.00-12.00 (SN 7/10) 
- 4/11 kl. 10.00-12.00 (SN 11/11) 
- 2/12 kl. 10.00-12.00 (SN 9/12) 
- 13/1-21 kl. 10.00-12.00 (SN 20/1-21) 

 

7. Evaluering af KA i antropologi 

Punktet blev udskudt til næste møde. 

 

8. Drøftelse af værters evaluering af Projektorienteret forløb 
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Uddannelsesnævnet drøftede og kommenterede evaluering af projektoriente-
ret forløb for E19 fra hhv. studerende og projektværter med særlig opmærk-
somhed på de tre delelementer af det projektorienterede forløb og på sam-
menhængen mellem disse tre delelementer (1. vejledning og/eller undervis-
ning, 2. forløbet hos projektværten samt 3. eksamensformen) samt på den ge-
nerelle sammenhæng på hele semesteret.  
 
Der var følgende kommentarer: 
- Der var en meget lav svarprocent, som gør at det var svært at konkludere 

noget overordnet. 
- Der blev drøftet om processen for evalueringer skulle justeres, så det føl-

ger den gængse evaluering af kurser. Der kunne være at der skulle evalue-
res i begyndelsen af januar. Dette skal undersøges. 

 
Uddannelsesnævnet drøftede, om evalueringsresultaterne giver anledning til 
forslag til kvalitetsforbedringer. Det er vigtigt, at der er en tæt sammenhæng 
mellem uddannelserne og de studerendes projektorienterede forløb, hvorfor 
der arbejdes videre med at sikre dette bedst muligt. 

 

 

9. Erfaringer med omlagt undervisning 

UN drøftede erfaringer med den omlagte undervisning i F20. 
 
Der var følgende kommentarer: 
- Det har givet en rigtig god merlæring hos de studerende, hvis der har væ-

ret indtalt lyd på powerpoint præsentationer, som de har haft mulighed 
for at forberede sig på inden online undervisning. 

 

10. Planlægning og afvikling af efterårets undervisning 

Det er endnu uvist om afstandskravet opretholdes i næste semester. I runde 
tal vil undervisningslokalerne i så fald kun kunne rumme halvt så mange stu-
dernede. UN drøftede hvorledes denne udfordring kan imødegåes. Dette 
kunne indebære at undervisningen deles mellem fysisk deltagelse og digital 
undervisning. Der arbejdes derfor med blended learning (se mere her). Alle 
studerende skal dog have noget undervisning fysisk. 

Der var følgende kommentarer: 

- Der blev spurgt til, om der var en hjemmeside, der informerede om status 
på restriktionerne. Det er der ikke lige pt., men afdelingsleder kan dele 
prodekanens overordnede guidelines for undervisningsplanlægning på 
Arts. 

https://tdm.au.dk/aktiviteter-for-arts/online-undervisning/
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- Der blev drøftet forskellige muligheder for blended learning. 

- Det blev understreget, at mange ekstra tiltag ift. undervisningsafvikling vil 
give underviserne meget ekstra arbejde. Dette er en problemstilling, der 
skal gives høj opmærksomhed fra ledelsens side. 

 

 

11. Orientering fra afdelingsleder 

- Intet ud over ovenfor 

 

12. Orientering fra studievejledningen 

- Ikke noget nyt siden sidst, da det er eksamenperiode. 

- Zoom-vejledning fungerer fint. 

 

13. Orientering fra studerende 

- Agnete slutter i UN i dag, da hun afleverede speciale i går. UN ønskede til-
lykke og MD takkede for Agnetes indsats i UN gennem årene. Christina 
Lerche Johnsen overtager Agnetes plads i UN. 

 

14. Orientering fra Arts Studier 

- Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her. 
- UN kan forvente, at der kommer en opgave og proces, som de er invol-

veret i vedr. planlægning af undervisningen E20. 
 
 

15. Nyt fra studienævnet 

Referat fra seneste møde er tilgængeligt på hjemmesiden.  

 
 

16. Evt.  
 
 
Mødet sluttede 12.00 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/kultur-og-samfund/

