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Mødedato: 12. november 2019, 12.30-14.30 
Mødested: Aarhus: lokale 1483-556 (Inspiratorium), 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), Jakob 
Krause-Jensen (VIP), Mikala Erlik (stud), Sara Hauge Pedersen (stud) 
 
Observatører: Lise Skjøt Møller (VEST), Vera Spangler, Sara Mehl, Bianca Rosvang 
Christensen; Trine Lønnee  
 
Tilforordnede: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Peder-
sen(AAU), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: 
Mathias Bødker Rubach-Larsen (stud. - næstforperson),  
 
 
 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Punkt 11 om Valg blev flyttet op som punkt 6. Herudover blev dagsorden god-
kendt. 
 

2. Opfølgning på referater fra forrige møder  
- Der var ikke nogen opfølgning på de godkendte referater fra møder d. 12. 

september og 10. oktober  
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

o Der er ikke blevet indstillet undervisere til den nye underviserpris, 
da de studerende ikke ønsker at bakke op om en sådan pris og 
derfor ikke har indstillet nogen til den. 

o Evaluering af 4. semester er blevet drøftet – UN afventer  
 

b. Nyt fra afdelingsleder 
o Alle valgfag på nær 1 bliver oprettet i F20 efter tilmeldingsperi-

ode. 
o Der er afholdt årgangsmøder sammen med studievejledningen. 

Til årgangsmøderne blev der drøftet årgangsgrupper, hvor de stu-
derende udtrykte, at det ville være rart at få ro på omkring grup-
pedannelser. 
 

c. Nyt fra studievejledningen 
o Intet nyt 
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d. Nyt fra administrationen  
o Nyhedsbrev fra Arts studier for oktober var udsendt.  

 
e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 

o Der var ikke noget nyt. 
 

4. Evaluering af Studiestart (deltagelse af cheftutorer) 
UN drøftede den kvantitative evaluering af studiestarten på kandidatuddan-
nelserne sammen med kommentarer fra tutorer. 
 
Følgende blev fremhævet: 
- Cheftutorerne havde ikke modtaget evalueringerne, hvilket UN var forun-

dret over. 
- De overordnede evalueringer var meget positive. Det eneste der blev efter-

spurgt var måske flere sociale aktiviteter. 
 
Cheftutorer: 
- Nogle tutorer var ikke med fra begyndelsen af planlægningen og de blev 

ikke informeret godt nok fra starten eller i planlægningsfasen, hvorfor de 
manglede visse oplysninger, og for AEG-tutorerne var det et problem at 
meget at informationen kun var på dansk. Ansvarsfordelingen mellem tu-
torer, afdelingsleder og uddannelseskonsulent bør være meget mere tyde-
lig. 

- Der var mange dele af programmet som fungerede fint og så var der dele, 
som bør revideres. De enkelte forslag bringes videre. 

- Idet der optages Erasmus-studerende på AEG’en var der udfordringer ift 
at visse dele af intro-programmet ikke kunne/måtte laves på engelsk.  

- De fleste mente, at studiestarten var for kort og meget intensiv. 
 

Kommentarer: 
- Der bør måske lægges mere vægt på at sikre, at de studerende får et over-

blik over alle relevante links og apps (f.eks. i form af flyers eller andet in-
formationsmateriale), samt deltager i introduktion til redskaber og res-
sourcer (de digitale platforme)  

 
UN besluttede: 
- Der skal sikres, at alle er godt informeret f.eks. ved at cheftutorerne mødes 

med uddannelseskonsulent, Afdelingsleder og AEG-koordinator. 
- Det skal undersøges, hvordan tutorer bedst kan kommunikere på tværs af 

årgange og uddannelser. (efter mødets afslutning er det nu blevet annon-
ceret at AU skifter Blackboard ud med en ny platform Brightspace – Na-
tasja undersøger mulighederne for kommunikation på tværs af årgange, 
samt for undervisere at skrive ud til hold, de ikke lige underviser på) 
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5. Evalueringsrapport om studiegruppeværktøjer v. Lise  

UN drøftede rapport om evaluering af studiegruppeværktøjer, som overordnet 
set er meget positiv. 
UN drøftede anbefalingerne sidst i rapporten: 
 
- På AEG introduceres det af Hanne K. Adriansen i studiestarten, hvor der 

endnu ikke er dannet studiegrupper og på ANT var det også meget tidligt. 
Placeringen skal derfor overvejes i fremtiden (måske skubbes til ugen ef-
ter). 

- Herudover blev det forbedrede samarbejde mellem fagmiljø, studievejled-
ning og VEST rost. 

 
Herudover var der flere mindre punkter til procesplanen og opmærksomheds-
punkter, som vil blive taget med i næste ombæring af Lise. 
 

6. Orientering om Valg på AU 
De studerende gav en status på valget, hvor det er lykkedes at få en fin liste 
over medlemmer og suppleanter. 
 
Kommentarer: 
- Det var ikke nemt at få fat i alle studerende. Der blev derfor drøftet kom-

munikationsmuligheder (jf. pkt. 4, sidste sektion). 
- Der bør tidligere informeres om valget og processen og der bør i god tid 

findes en UN- studenterrepræsentant til at være ansvarlig for at lave og 
indsende listerne. Det blev foreslået, at den studerende der var ansvarlig 
året før videregiver erfaringer og information til næste hold af UN-repræ-
sentanter.  

 
7. Drøftelse af skriv om feltarbejde  

UN drøftede udkast til introduktionsskrivelse om feltarbejde. Der var enighed 
om, at skrivet var et godt og nødvendigt redskab. Der var forskellige tilføjelses- 
og ændringsforslag, som vil blive indarbejdet af Laura og Gritt.  
 
UN gav input ift. spørgsmålet omkring GDPR for studerende.  
- Hvordan arbejder vi bedst med dette spørgsmål fremadrettet? 

o Det skal overvejes, hvordan de studerende bedst bliver klædt på til 
at lave risikovurdering.  

o Det skal blandt underviserne overvejes, hvordan spørgsmålet 
adresseres i etik og metode undervisningen – og alle undervisere 
skal på et afdelingsmøde klædes på til at vejlede deres feltarbejds-
studerende i at lave risikovurdering.  

o Ida og Natasja bringer dette videre til et afdelingsmøde (sand-
synligvis til februar). 
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8. Opfølgning på handleplaner efter behandling i SN 

Handleplanerne er revideret og godkendte, og UN skal derfor drøfte, hvilken 
opfølgning, der skal sættes i gang og hvornår inden for det næste studieår. 
 
Pæd. Ant: 
- Facilitering af gruppearbejde og introskriv til feltarbejde er igangsat. 
- Det er endnu for tidligt at sige noget om frafaldet, hvilket skal følges. Kim 

følger op på dette. 
AEG: 
- Det skal undersøges, hvornår UddannelsesZoom udsendes, så de stude-

rende kan forberedes på, at skulle besvare det. Natasja undersøger 
dette. 

- Relevansen af DPU LAB skal undersøges. Laura spørger Dil om dette. 
- Natasja går videre med status på udvikling af idébank om muligheder for 

samarbejdspartnere til feltarbejde. 
 

9. Drøftelse og beslutning af format for undervisningsevaluering 
På det seneste afdelingsmøde blev formatet for undervisningsevaluering drøf-
tet. Det var især spørgsmålet om, hvordan evalueringerne sikres videregivet og 
bliver indarbejdet fremadrettet, som er vigtig. Der var enighed i UN om, at det 
var vigtigere at arbejde med det fremadrettede perspektiv med evalueringerne, 
end at gå videre ind i spørgsmålene. UN vil på næste møde drøfte, om 
der skal vælges UN spørgsmål. 
 

10. Godkendelse af mødedatoer i F20 
Det blev på sidste møde aftalt at gennemgå tidspunkterne for møder i F20. 
Følgende datoer blev valgt: 
- 6/2 kl. 12.30-14.30 
- 5/3 kl. 12.30-14.30 
- 2/4 kl. 12.30-14.30 
- 30/4 kl. 12.30-14.30 
- 8/6 kl. 12.30-14.30 
 

11. Opsamling på erfaringer fra fester 
Punktet blev udskudt til næste møde. 
 

12. Eventuelt 
Intet 

 
Punkter til kommende møder 
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 
• Form og indhold på semestermøderne 
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• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 
antropologi 

• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 


