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Mødedato: 12. september 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), Jakob 
Krause-Jensen (VIP) 
Suppleanter: 
Observatører: 
Mikala Erlik (stud)  
Tilforordnede: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Peder-
sen(AAU), Lise Skjøt Møller (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK) 
 
Afbud: 
Mathias Bødker Rubach-Larsen (næstforperson), Sara Hauge Pedersen (stud), 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt  
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Opfølgning: 
- Intet 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet 

o Der var møde d. 23. aug., hvoraf noget er på dagsorden på dagens 
møde (evalueringsspørgsmål). Spørgsmålet om intern bedøm-
melse og meritvurderinger blev ligeledes drøftet. 

b. Nyt fra afdelingsleder 
o Studiestarten er gået fint. Der var stort fremmøde. Der blev bl.a. 

introduceret til UN og SN begge steder. Der har dog været nogle 
udfordringer ift AEG’en, hvor informationen til de engelskspro-
gede tutorer har været mangelfuld og problematisk, ligesom fejl-
tryk på deres t-shirts var yderst beklageligt.  

o Det blev aftalt, at programmerne for studiestarten næste år kom-
mer på UN i maj 2020. 

o Der har blandt en lille gruppe studerende været en vis usikkerhed, 
om hvilken uddannelse de har søgt ind på, da AEG har ændret 
sprog til dansk. GBN afholder møde med de nye for at af-
klare, hvad der er sket, og hvad der kan gøres fremadrettet. 

c. Nyt fra studievejledningen 
o Der er afholdt introdage.  
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o Der er afholdt møder for studiegruppe om værktøjer. Det funge-
rede fint i Aarhus, mens det var lidt sværere i Emdrup, da studie-
grupperne ikke var dannet endnu. Der blev dog lavet en hurtig 
proces for dannelse, så det hele gik fint til trods. Der skal sikres en 
bedre kommunikation om dette fremadrettet. 

o Vejledningskoordinatorerne er flyttet kontor i Emdrup til A110. 
d. Nyt fra administrationen 

o Der var udsendt nyhedsbreve for august og september fra Arts 
studier.  

o Ny teknisk 2019 ordning (Dk/Eng) af studieordning for AEG 
 Fagmiljøet udtrykte store frustrationer over processen og 

manglende kommunikation om baggrunden for denne. 
Der bør gøres en større indsats oppe i systemet, for at 
undgå den slags fremadrettet. Der var slet ikke nok tid til 
at læse korrektur på den danske udgave, hvor oversættel-
sen også kan have konsekvenser for det faglige indhold. 
Gritt, Ida og Kim går videre med dette. 

o Orientering om ændringer i studieordninger  
 Godkendte ændringer  
 Generelle regler 
 Ændrede specialevilkår pr. 4. sep. 2019 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
o Der arbejdes med planlægningen af kandidatfejringen.  
o Laura og Mikala laver et skriv om Feltarbejde, som kom-

mer på næste møde. 
 

4. Evaluering af undervisning F19 
Processen har kørt lidt anderledes denne gang end tidligere (evalueringer fra 
de enkelte fag var udsendt og ikke kun sammenfatninger). Processen skal i det 
hele taget gennemgås og revideres, i lyset af de nye spørgsmål fra SN (se pkt 5)  
 
Samlet evaluering: 
- Der er overvejende rigtig fine evalueringer uden de store problematikker.  
- Overordnede kommentarer og forslag på pæd.antro omkring koordinerin-

gen mellem det tematiske fag og valgfag, samt at der ikke var tid nok mel-
lem undervisning og eksamen, er allerede indarbejdet i planlægningen 
fremadrettet.  

- Det er rigtig positivt, at der er forslag fra underviserne i evalueringerne 
om hvad der kan forbedres fremadrettet. 

- Øvrige forslag til planlægning af undervisning i forskellige forløb er også 
taget med videre. 

- Der var efterspurgt vejledning på valgfag. Der er efterfølgende blevet af-
klaret, at der ikke er vejledning på valgfag. 

- Der er gjort erfaringer med mange konkrete tiltag, som ser ud til at have 
rigtig god effekt. Det blev foreslået, at forslagene/erfaringerne kommer 
med på læremøde snarest, så alle de gode forslag kan tages med videre. 
Ida tager dette med videre. 

https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=15630&sprog=da
https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=15630&sprog=en
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5. Drøftelse af spørgsmål til digital evaluering 

UN gennemgik forslagene til nye spørgsmål fra SN til den digitale evaluering. 
- Det blev drøftet, om de nye spørgsmål bør afføde en ændring i vores nu-

værende praksis omkring brug af kvalitative skriftlige evaluering. 
- Det blev understreget, at den digitale evaluering ikke kunne fravælges. Det 

blev derfor overvejet, om det skulle være flere spørgsmål end SN-spørgs-
målene eller om den skriftlige evaluering skulle bibeholdes. Der blev drøf-
tet, hvor meget der kunne evalueres uden at det vil resultere i evaluerings-
træthed. 

- Det blev overvejet, om den digitale evaluering kunne printes ud og indle-
veres med evt. kommentarer, så man stadig vil kunne få individuelle 
skriftlige kommentarer fra de studerende uden at der skal køres to syste-
mer. 

- UN besluttede, at der var brug for en større afsøgning af forskellige model-
ler (med/uden separat skriftlig evaluering). Ida, Laura og Gritt arbej-
der videre med dette, inddrager de studerende og laver et oplæg 
på afdelingsmødet. Punktet kommer herefter på UN-mødet til endelig 
beslutning d. 12/11.  

 
6. Godkendelse af valgfag F20 

UN behandlede forslagene til valgfag for F20 
- UN fandt udbuddet rigtig godt og havde kun enkelte kommentarer (ift et 

par titler)  
- Alle skal huske titel på både dansk og engelsk, da de skal på eksamensbe-

viser. 
- Gritt melder tilbage til underviserne. 

 
7. Oplæg om semestermøder fra Studenterstudievejlederne 

Lise informerede om semestermøder, og der blev aftalt forskellige elementer, 
som skulle koordineres. Der arbejdes på, at Semestermøderne indeholder 
samme slags refleksionsøvelser og oplæg som sidste år. 
Det blev understreget, at semestermøderne har en rigtig positiv effekt. 

 
8. Kort evaluering af Årlig status 

- Hvad tænker UN om formen på dette års datamateriale (Power BI)? 
o UN mente det var rart, at der ikke var udsendt de tykke rapporter, 

da det rettede fokus til det mere relevante. Det er derfor en meget 
bedre måde at arbejde med data end tidligere. 

o Udformning af handleplaner og den efterfølgende proces har til 
gengæld fyldt rigtig meget. Klare retningslinjer vil derfor være 
meget ønskeligt. 

o Der burde måske bare have været mere introduktion til Power BI, 
så man var bekendt med mulighederne. 

- Har afdelingsleder og UN-forperson brugt Power BI i forberedelsen til år-
lig status i UN? 

o Nej, det var UUA’en, der gjorde det. 
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9. Opfølgning på handleplaner efter behandling i SN 

Punktet blev udsat til næste møde. 
 

10. Eventuelt 
Intet. 

 
Mødet sluttede 14.37 
 

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 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 
• Valg til UN (okt/nov) 

 
 


