
 
 

 

 

Studienævnsbetjening og 
uddannelseskvalitet (SNUK), AR 
Aarhus Universitet 
Tåsingegade 3 
8000 Aarhus C 

Tlf .: +45 8715 0000 
E-mail:  hum@au.dk 

Web: 
medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/a

dministrationscenter-arts/arts-
studier 

 

Referat- 
Godkendt 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 7. maj 2019 

 

Side 1/4 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

 
Mødedato: 7. maj 2019, 12-30-14.30 
Mødested: Aarhus: lokale 1483-523 (Det gule rum), København: lokale D118 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (VIP), Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Mathias 
Bødker Rubach-Larsen (næstforperson), Cathrine Porsbjørn Schmidt (stud) 
Suppleanter: 
Troels Vendelbo Gadegaard 
Observatører: 
Sara Hauge Pedersen, Mikala Erlik  
Tilforordnede: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Lise Skjøt Møller (VEST), Kim 
Behrens Jessen (SNUK) 
 
Afbud: Natasja Thandi Kappel Pedersen, Jakob Krause-Jensen  
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde  
Der var mindre rettelser (afbud fra studerende og enkelte sproglige slåfejl) til 
udkastet til referat fra møde d. 9. april bl.a. under pkt. 4, hvor der ikke har væ-
ret afholdt skriveworkshops i modul 2. Det har ind til nu kun været skriveøvel-
ser som en del af undervisningen, men det var et ønske, at der skulle afholdes 
skriveworkshops. Hvis UN ønsker det fremadrettet, skal det prioriteres ift. 
ressourcer. Det blev aftalt at det skal tages op på et kommende møde. 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

o Der skal oprettes et internt censorformandskab, som skal sikre, at 
reglerne for intern censur overholdes. Kvalitetssikringen kommer 
formentlig til at ligge ude hos UN som et punkt på et møde. 

o Processen for studieordningsændringer frem mod 2020 blev god-
kendt og bliver sat i gang inden sommerferien.  

b. Nyt fra afdelingsleder 
o Institutledelsen har drøftet intern censur, da der anvendes mange 

ressourcer på dette. Det er dog stadig et prioriteret område på 
DPU, hvorfor der ikke påtænkes ændringer. 

c. Nyt fra studievejledningen 
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o I forlængelse af seneste semestermøde ser det ud til at det vil være 
bedst at dele semestermøderne op mellem uddannelserne, da der 
ellers har været meget opfølgning. 

o Der afholdes dialogmøde i juni mellem Lise, Ida og Gritt 
d. Nyt fra administrationen 

o Der udsendes snarligt nyhedsbrev fra Arts studier. Kim eftersen-
der når det udsendes. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
o Der har været taget kontakt til Mikkel Enevoldsen fra Alumnefor-

eningen PAF, som fortsat ønsker en tæt kontakt til uddannel-
serne. 

f. Karrierearrangement på AEG 
o Der blev afholdt arrangement for AEG. Der var 16 deltagere, heraf 

blot to fra 2. årgang. Da uddannelsen kommer til at optage dansk-
sprogede studerende fremadrettet kunne det måske være en idé at 
slå det sammen for begge uddannelser. Det blev aftalt, at dette 
skal drøftes på UN-møde i september, hvor der kunne nedsættes 
en gruppe, som skulle planlægge fremadrettet. 
 

4. Årlig status 
Gritt præsenterede kort baggrunden for den årlige status og handleplanerne 
samt processen. 
 
Pædagogisk antropologi 
Førsteårsfrafald (Emdrup - rød) 
- Der viser sig alligevel, at der var et stort frafald på årgang 2017 i Emdrup. 

Det har tidligere været et opmærksomhedspunkt i UN, som bl.a. resulte-
rede i forskellige tiltag, som justering af den nye studieordning, udfordrin-
ger med afvikling af eksamener, opstart af studiegrupper mm. Der ser ikke 
ud til at have været de samme udfordringer på 2018-årgangen. Her har 
der også været fokus på det fra studenterstudievejlederne og hos tuto-
rerne. UN besluttede derfor at følge med i dette fremadrettet, men at der 
ikke skal igangsættes yderligere pt.  

 
Studieprogression (gul) 
- Der er en gul indikator, som bl.a. skyldes et konkret forløb, som er blevet 

omstruktureret. Det forventes at dette har forbedret på situationen. 
 
Indikator 6a og 6c (gul) 
- Ida forklarede, at tallene er opgjort på et tidspunkt, hvor der var mange D-

VIP, da man var lige midt i en del nyansættelser. Det forventes derfor ikke 
at være problemer med dette fremadrettet. 

 
Studieintensitet (gul) 
- Ny indikator. De studerende berettede, at der var forskellige intervaller for 

besvarelse, og at der muligvis er svaret lidt for forsigtigt, da man ikke ar 
været helt klar over hvordan der skulle regnes timer. Dette skal der kigges 
på.  

 
Ledighed (gul) 
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- Ledighedstallene er blevet halveret, så den nu er gul (næsten grøn), hvilket 
er glædeligt. 

 
 
AEG 
Studieintensitet (rød) 
- Ny indikator, den røde farve skyldes muligvis, at udenlandske studerende 

ikke er blevet spurgt/ikke har svaret fyldestgørende på undersøgelsen (un-
der 10 besvarelser). Grunden tænkes at være sprogbarrierer (da det var 
dansk) eller manglende adgang til e-boks. Tallene vil blive undersøgt nær-
mere og adresseret. 
 

Gritt, Ida, Natasja og Kim kigger nærmere i tallene og indføjer det relevante i 
handleplanerne. 
 
Handleplanerne 
Pædagogisk antropologi 
- 2018 handleplanen med kommentarer blev gennemgået, og der blev drøf-

tet rettelser og tilføjelser.  
- Udkast til handleplan for 2019 vil blive behandlet på næste UN-møde.  
 
AEG 
- 2018 handleplanen med kommentarer blev gennemgået, og der blev drøf-

tet rettelser og tilføjelser.  
- Udkast til handleplan for 2019 vil blive behandlet på næste UN-møde.  
 

5. Revision af studieordninger.  
UN drøftede kort evt. behov for mindre ændringer af studieordningerne, her-
under: 
- selvstuderet emne (valgfag B) 
- strukturen på 2. semester, pæd.antro  
- mindre rettelse/tilføjelse til Feltarbejdet 
 
Det blev aftalt, at alle kigger nærmere på studieordninger til næste møde, hvor 
der så kan aftales, hvad der evt. skal gøres. 
 

6. Drøftelse af brugen af midtvejsevalueringer 
Punktet blev udskudt til et senere møde. 
 

7. Fester på pæd.ant.  
Det blev aftalt, at Mathias, Troels og Mikala skal indgå i en planlægnings-
gruppe fra de studerende.  
Afdelingsleder/UN-forperson finder VIP-ansvarlige. 
 

8. Idébank:  
I det videre arbejde med udviklingen af en evt. idébank ønskes der input fra de 
studerende. Det blev aftalt, at de studerende kommer med ideer (gerne som 
handleplan med forslag til indhold, format mv.) til næste møde til, hvordan 
det kan omsættes til praksis. Oplæg skal være klar til udsendelse til næste 
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møde . 
 

9. Eventuelt 
Det blev aftalt at mødet i juni bliver flyttet til 13.00-15.00. Kim retter indkal-
delser i outlook. 
 

Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Revision af studieordningerne  
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt 

4 i referat fra UN-mødet i juni 2018 
• Drøftelse af optagelsesproceduren jf. punkt 3b i referat fra UN-møde den 

14. september 2018 
• Drøftelse af standard for undervisningsplaner 
• Frist for at søge om forhåndsgodkendelse af fag i forårssemesteret (er pt. 1. 

oktober) drøftes sidst på foråret 
• Indsatsområder fra handleplanerne 
• Form og indhold på semestermøderne 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 
• Muligheden for at engelsk ligestilles med de nordiske sprog for skriftlige 

opgaver i studieordningen Pæd.ant. (under afklaring) 
• Valg til UN (maj/juni) 
• Samlet evaluering af foråret 2019 med specielt fokus på omrokering af mo-

dulerne på 2. semester på pæd.ant. (juni) 

 


