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Mødedato: 10. oktober 2019, 12.30-14.30 
Mødested: Aarhus: lokale 1483-523 (Det gule rum), København: lokale D118, Virtu-
elt mødelokale: 1010@vmeet.au.dk 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Gritt B. Nielsen (forperson - mødeleder), Laura Gilliam (VIP), Cathrine 
Porsbjørn Schmidt (stud) 
Suppleanter: 
Observatører: 
Tilforordnede: Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: 
Jakob Krause-Jensen (VIP), Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Mathias Bød-
ker Rubach-Larsen (stud. - næstforperson), Natasja Thandi Kappel Pedersen(AAU), 
Lise Skjøt Møller (VEST), Sara Hauge Pedersen (stud), Mikala Erlik (stud)  
 
 
 
 Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Pga. mange afbud blev det aftalt kun at tage enkelte punkter og udskyde resten 
(se nedenfor).  
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Udsat til næste møde 
 

3. Meddelelser 
Udsat til næste møde 
 

4. Opfølgning på handleplaner efter behandling i SN 
Udsat til næste møde  
 

5. Evaluering af Studiestart 
Udsat til næste møde. Det blev aftalt at invitere cheftutorer med til behandling 
af punktet.  
 

6. Anonymisering af eksaminer 
SN har bedt UN identificere eksaminer i studieordningerne, som uddannel-
serne fremover ønsker anonymiseret (i studieordningens levetid).  
 
Det vil kun give mening på valgfagene og det tematiske forløb på Pæd. Ant. 
Det blev aftalt, at Gritt aftaler med afdelingsleder, om disse skal meldes 
ind til SN via SNUK. 
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7. Valgfag Efterår 2020, procesplan 
SN har bedt UN drøfte procesplan for valgfag E20 og komme med evt. kom-
mentarer til SNUK. 
 
Da UN ikke har valgfag i efteråret, vil UN ikke kommentere procesplanen i 
denne omgang.  
 
 

8. Godkendelse af mødedatoer i F20 
Der foreslås følgende datoer (1. torsdag i måneden): 
- 6/2 kl. 12.30-14.30 
- 5/3 kl. 12.30-14.30 
- 2/4 kl. 12.30-14.30 
- 7/5 kl. 12.30-14.30 
- 4/6 kl. 12.30-14.30 
 
Det blev aftalt at gennemgå tidspunkterne til næste møde med henblik på en-
delig fastsættelse. 
 
SN-møderække: 
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 12.30 – 16.00 (konstituerende møde) 
Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 8) 
Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 12) 
Fredag d. 24. april 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 17) 
Mandag d. 18. maj 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 21) 
Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 12.30 – 16.00 (uge 25) 
 
 

9. Orientering om Valg på AU 
Det var lidt uklart, hvor meget de studerende har gjort i forhold til at koordi-
nere indsendelse af opstillingsliste. Det blev aftalt, at Cathrine skriver til 
de studerende (især Mikala (og tutorerne?), som er på Campus og som må-
ske kan koordinere), mens Laura gør opmærksom på valget i sin un-
dervisning i både Aarhus og Emdrup i uge 43.  

 

10. Eventuelt 
Der er udfordringer med dannelse af studiegrupper i forbindelse med modul 2 
på Pæd. Ant., hvor det er lagt op til, at de studerende selv skulle danne dem. Et 
forslag kunne være, at der, som på modul 1, bliver lavet grupper fra undervi-
sers side. Laura ønskede at høre, hvad de studerendes holdning vil være til 
dette. Da der ikke var stærke argumenter for at fastholde selvorganisering, vil 
Laura gå videre med selv at nedsætte grupperne. 

 
Punkter til kommende møder 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 

• Revision af studieordningerne  
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• 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 
• 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 

 


