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Møde den 13. december 2013, kl. 11-12 

Emdrup lokale D166 

Uddannelsesfagudvalgsmøde for Kandidatuddannelsen i Pædago-

gisk antropologi 

 

Til stede: Lars Holm (VIP), Gritt B. Nielsen (VIP), Ida Wentzel Winther (VIP), 

Asbjørn Berg (stud.), Claus Brinch Sørensen (stud.), Anne Leavy (stud.), Jannie 

Hjort Pedersen (uddannelseskoordinator) 

 

Fraværende:  

 

Dagsorden: 

  GODKENDT  

REFERAT 

1. Orientering om UFU´s kommissorium og forretningsorden 

efter nyvalg af studerende 

2.    Godkendelse af dagsorden 

3.    Godkendelse af referat 

4.    Meddelelser 

5.    Drøftelse og beslutninger i forhold til procedure for godkendelse af 

        Londonmodeller 

6.    Drøftelse og beslutninger i forhold til faglige og formelle aspekter i 

        Londonmodellerne             

7.    Status i forhold til Fremdriftsreformen 

8.   Eventuelt 

 

 

1. Orientering om UFU´s kommissorium og forretningsorden efter ny-

valg af studerende 

Lars orienterede om kommissorium og forretningsorden for UFU. UFU-

medlemmerne har fået tilsendt dokument, som beskriver, hvilke opgaver UFU skal 

varetage og hvordan UFU-møderne skal foregå. Ifølge Lars vil reorganiseringen af in-

stituttet dog formentlig få indflydelse på kommissoriet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Nyt punkt 7 vedr. ansøgning fra studerende på Pæd.soc. blev føjet til dagsordenen. 

UFU godkendte herefter dagsordenen, som kom til at se ud som følger: 

 

1. Orientering om UFU´s kommissorium og forretningsorden efter nyvalg af 

studerende 

2.    Godkendelse af dagsorden 

3.    Godkendelse af referat 

4.    Meddelelser 

5.    Drøftelse og beslutninger i forhold til procedure for godkendelse af 

        Londonmodeller 
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6.    Drøftelse og beslutninger i forhold til faglige og formelle aspekter i 

        Londonmodellerne             

7.    Ansøgning fra studerende på Pæd.soc. 

8.    Status i forhold til Fremdriftsreformen  

9.    Eventuelt 

 

3. Godkendelse af referat 

UFU havde følgende ændring til punkt 4a i referatet af UFU-mødet den 4. oktober 

2013: Max. antal studerende på hvert af de tematiske kurser på Pædagogisk antropo-

logi i København skal ændres til 35 (i stedet for 45). 

 

UFU godkendte herefter referatet. 

 

4. Meddelelser 

UFU-møder i 2014 skal ligge første fredag i måneden (dog ikke i januar). Det vil sige, 

at UFU-møderne i første halvdel af 2014 finder sted følgende datoer: 17. januar, 7. fe-

bruar, 7. marts, 4. april, 2. maj og 6. juni. 

 

Asbjørn meddelte, at han indtræder i Studienævnet for Uddannelse og Pædagogik i 

stedet for Mette, som træder ud af Studienævnet. 

 

Lars oplyste, at der er et underskud på ca. 200 mio. kr. på Aarhus Universitet. 

 

Lars orienterede om, at Institut for Uddannelse og Pædagogik er i gang med en reor-

ganiseringsproces. 

 

5.    Drøftelse og beslutninger i forhold til procedure for godkendelse af 

        Londonmodeller 

UFU drøftede procedure for godkendelse af Londonmodeller. (Londonmodeller er 

undervisningsplaner for de enkelte moduler). Londonmodellerne for foråret 2014 er 

blevet læst igennem i nogle teams, som har kommenteret på Londonmodellerne. UFU 

diskuterede, om det er en procedure, som skal fortsætte fremover. Ida mente, at peti-

tesseniveau skal afklares og at der fremover bør være bedre kommunikation omkring 

processen og deadlines. Gritt mente, at der er brug for en afklaring af, hvad man skal 

kommentere på/hvad man skal, og om man skal melde tilbage som gruppe eller en-

keltvis. Lars svarede, at det er vigtigt, at man i de enkelte teams legalitetssikrer Lon-

donmodellerne, det vil sige at man holder Londonmodellerne op imod studieordnin-

gen. Man skal f.eks. tjekke, om eksamenen er beskrevet i Londonmodellen og om be-

skrivelsen er i overensstemmelse med eksamensbestemmelserne i studieordningen. 

Lars sagde endvidere, at UFU bør overveje, hvor meget Londonmodellerne skal stan-

dardiseres (f.eks. i form at man bruger den samme skabelon). 
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6.    Drøftelse og beslutninger i forhold til faglige og formelle aspekter i 

        Londonmodellerne 

Gritt mente, at UFU bør diskutere, hvad formålet er med de tematiske moduler, her-

under i hvilket omfang der skal være et etnografisk og empirisk afsæt i de tematiske 

moduler. Lars orienterede om, at alle studieordninger skal rumme mulighed for valg-

fag, og at der normalt er meget vide rammer for, hvad der godkendes som valgfag. Ida 

sagde, at vi ikke tidligere har forholdt os til, at der skulle være et etnografisk og empi-

risk afsæt i de tematiske moduler. På baggrund af diskuti0nen blev UFU-

medlemmerne enige om, at det er nødvendigt, at UFU får fastlagt en procedure for 

udbud af tematiske kurser. Lars og Gritt laver udkast til procedure, som skal drøftes 

på næste UFU-møde i januar 2014. 

 

7.    Ansøgning fra studerende på Pæd.soc. 

Lars oplyste, at Pædagogisk antropologi har modtaget en ansøgning fra en studeren-

de fra Pædagogisk sociologi, som ønsker at følge det obligatoriske modul ’Feltstudium 

og analysestrategier’ på 2009 ordningen. (OBS: Dette modul udbydes ikke længere, 

men er erstattet af modulet ’Feltstudium og analyse’ på 2013 ordningen). UFU beslut-

tede ikke at imødekomme ansøgningen, da modulet hænger sammen med modulet 

’Feltmetode og projektdesign’ på 2. semester. 

 

8.    Status i forhold til Fremdriftsreformen  

Lars oplyste, at fremdriftsreformen er udsat med et år for studerende, som allerede er 

i gang, men at den vil træde i kraft for studerende, som bliver optaget i september 

2014. 

 

9.    Eventuelt 

Der var intet at berette. 

 

 

Referent, 

Jannie Hjort Pedersen 

 


