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Møde den 10. februar 2016, kl. 10.30-12.00 

Emdrup lokale D118 - videolink til Aarhus  

Uddannelsesnævnsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædagogisk an-

tropologi 

 

Til stede: Ida Wentzel Winther, Lars Holm, Gritt B. Nielsen, Karen Valentin, 

Nina J. Dahl, Malene Louise Ramfeldt, Rianne Slingerland, Pernille Møller 

Kjeldsen, Jacob Bech Sillesen, Anders Fromm Dall, Patricia Møller Steffensen, 

Julie Heidelbach Hermann, Line Hansen, Jannie Hjort Pedersen (referent) 

 

Fraværende: Anna Luna Carlsen, Laura Gilliam 

 

Dagsorden: 

     GODKENDT 

REFERAT 

1. Præsentation af det nyvalgte UN 

2.    Godkendelse af dagsorden 

3.    Godkendelse af referat, bilag 1 

4.    Meddelelser 

5.    Konstituering af UN 

        Valg af formand, næstformand 

6.    Kommissorium og standardforretningsorden for UN (før UFU), bilag 

        2 & 3  

7.    Overlevering v/afgående studentermedlemmer 

8.    Uddannelsesreformen 

9.    Forslag til forårets mødedatoer: 9/3, 13/4, 11/5, 14/6 

10.  Eventuelt 

 

 

 

1. Præsentation af det nyvalgte UN 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

UN godkendte dagsordenen. 

 

3. Godkendelse af referat, bilag 1 

UN godkendte referatet af sidste UN-møde. 

  

4. Meddelelser 

Ida orienterede om, at DPU skal spare 25.000-30.000 timer i år. 

 

5. Konstituering af UN 

Valg af formand, næstformand 

UN valgte Jacob Bech Sillesen som næstformand og Ida Wentzel Winther som for-

mand. 
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6. Kommissorium og standardforretningsorden for UN (før UFU), bilag 

2 & 3 

Møderne er som udgangspunkt åbne for alle, men der kan være punkter, som inde-

holder personfølsomme oplysninger, som kun valgte medlemmer må være med til.  

Suppleanterne har ikke mødepligt, men er meget velkomne til at deltage. De valgte 

medlemmer har mødepligt. Ida opfordrede de studerende i UN at afholde formøde.  

Der skal fremover være repræsentanter i UN fra både Emdrup, Aarhus og AEG. 

 

UN-møderne er planlagt til at finde sted ca. to uger før studienævnsmøderne, således 

at man på UN-mødet har mulighed for at drøfte høringssvar, som skal med på næste 

studienævnsmøde.  

 

Ida opfordrede de studerende i UN til at bidrage til den kommende besparelsespro-

ces, som også vil føre til studieordningsændringer, som vil gælde fra september 2017. 

Besparelsesprocessen og studieordningsændringer vil være fokusområde i UN for det 

kommende år.       

 

7. Overlevering v/afgående studentermedlemmer 

Nina fortalte, at de afgående studentermedlemmer har beskæftiget sig med følgende 

emner, hvoraf nogle skal arbejdes videre med: ændring af instituttets afdelingsstruk-

tur, ændring af vejledernorm, fremdriftsreform, relevansbeskrivelser i forhold til op-

tag, studieordningsændringer, evaluering af tematiske kurser, evalueringer af modu-

ler/kurser, beskæftigelsesundersøgelser, hvordan man skaber et stærkere fagligt mil-

jø, vejledning og feedback til studerende i løbet af uddannelsen – hvor meget og 

hvordan, mulighed for at udvide UN med et ekstra medlem. 

 

Nina opfordrede de studerende til at afholde formøde.  

 

8. Uddannelsesreformen 

DPU skal spare 25.000-30.000 timer i år. UN vil blive inddraget i besparelsesproces-

sen. 

  

9.    Forslag til forårets mødedatoer: 9/3, 13/4, 11/5, 14/6 

UN besluttede følgende mødetidspunkt for alle møder: 10.30-12.00 

UN besluttede følgende mødedatoer: 9/3, 13/4, 11/5, 8/6. 

 

10.  Eventuelt 

Ida foreslog, at UN på et af de kommende møder diskuterer, hvad der konkret skal til 

for at skabe et godt studiemiljø. 

 

Ida er ved at planlægge en karrieredag, som skal finde sted i april. 

 

 


