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Mødedato: 2. april 2020, 14.00-16.00 
Mødested: Virtuelt 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), Sara Christensen (stud, PA Aarhus– næstforperson), Kasper Ke-
stenholz (stud AEG, Emdrup), Cathrine Schmidt (stud-supl), Mikala Erlik (stud – 
supl) 
 
Observatører (til pkt. 1-5): Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 
 
Tilforordnede: Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), Lise Skjøt Møller (VEST), Kim 
Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Sørine Hauge Bindzus (stud), Mathias Bødker Rubach-Larsen (stud.-supl.), 
Lotte Fabrin (stud, PA Emdrup) 
 
 
 
 
 
Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Referat fra møde d. 5. marts var mailgodkendt. 
 
Opfølgning: 
- Ingen opfølgning 

 
 

3. Afholdelse af undervisning og eksamener under lock down 
Afdelingsleder gav en status på afholdelse af undervisning og eksamener un-
der lock down. 

Der arbejdes på Arts for at finde samlede løsninger for alle studerende og un-
dervisere. Der er stort fokus på den digitale undervisning - der ér et stort 
krydspres mellem f.eks. ministeriets krav, ledelsens handlerum og sikring af 
en ensartet behandling af alle studerende. Ift. den digitale undervisning: så 
har det været – og er – udfordrende for alle. Fra undervisernes side gribes det 
an på mange måder, også her er der metodefrihed og desuden meget forskel-
lige edu.it kompetencer. Mottoet har været ’alle gør det bedst muligt’. 
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Der arbejdes også på at finde løsninger i forhold til afholdelse af eksamen og 
de studerendes manglende adgang til biblioteker, som især er en stor udfor-
dring for mange specialeskrivere. Der meldes løbende nyt ud på Coronasiden, 
som alle opfordres til at følge med på.  

Tilbagemelding fra studerende:  

- De studerende efterspurgte, om der kunne findes én løsning på afholdelse 
af undervisning, så de ikke skal forholde sig til forskellige modeller. Dette 
gælder både i forhold til hvilket program, der anvendes (fx Zoom), men 
også ift. den praktiske afvikling af undervisningen og kommunikation på 
flere platforme på én gang.  
Det blev understreget, at det er vanskeligt hvor meget ensretning, der kan 
og skal være, og det har langt hen ad vejen været et spørgsmål om, hvad 
der har været muligt i de enkelte situationer. Emnet vil dog blive taget op 
på afdelingsmøde i morgen. 

- Det har været svært at få kontakt til medstuderende og finde løsninger på 
fælles udfordringer bl.a. ift. kommunikation, gruppearbejde, hvordan an-
dre klarer den manglende adgang til bibliotek mm. 
Beklageligvis var Microsoft teams i Office 365 ikke fuld udrullet endnu på 
DPU, men dem der har adgang til dette opfordres til at anvende det. 

- Der har været en del frustrationer med ændring i undervisningsgange og 
afvikling af den planlagte undervisning, aflysning af vejledning og studie-
grupper mm.  
Det er desværre nogle af de uheldige virkninger som den pludselige lock 
down har afstedkommet. Det er dog blevet en del bedre de seneste dage, 
hvor de fleste systemer virker uden problemer og alle er ved at vende sig 
til dem og den nye hverdag. 

- Der er indsendt et klagebrev fra studerende i forhold til mange af frustra-
tionspunkterne.  
Ledelsen anerkender de studerendes frustrationer, men gør opmærksom 
på, at der er et stort krydspres mellem f.eks. ministeriets krav, ledelsens 
handlerum og sikring af en ensartet behandling af alle studerende. Det se-
neste tiltag for at sikre dette er, at formandskabet for studienævnene bli-
ver meget mere nært inddraget i at finde løsninger, som på den ene side er 
fair og afbalancerede for de studerende, uden at det går ud over det faglige 
niveau og samtidig imødekommer de stramme krav.  

- Der arbejdes ihærdigt på at omlægge forløb, som begynder efter påske, så 
de i udgangspunktet er tænkt som fjernundervisning og under hensynta-
gen til at de studerende kan have udfordringer med at deltage på forskel-
lige tidspunkter fx pga. børn i hjemmet mm.    

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
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 Punktet blev afsluttet med en opfordring om, at alle følger udviklingen på uni-
versitetets coronaside, hvor de studerende kan læse hvordan de skal forholde 
sig i forhold til de forskelle udfordringer der er og opstår under lockdown.  

 

4. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

- Seneste møde blev aflyst pga. coronasituationen.  
- Formandskabet inddrages nu i at finde løsninger på de studerendes 
udfordringer under corona.  

b. Nyt fra afdelingsleder 
- Ansøgertallene er kommet: 54 til AEG med 32 1. prioriteter, 294 til 
Pæd. Ant med 193 1. prio). Faglig vurdering af ansøgninger og læsning 
af relevansbeskrivelser foretages af Jakob og Dil (Pæd.ant) og Gritt 
(AEG).  
- Der arbejdes med at finde lokaler til E20 og eksamensdatoer for vin-
tereksamen. 
- Tutormødet blev udskudt, og derefter er planlægningen af studie-
start ikke kommet i gang. Tutorer inviteres til kommende møde i UN. 

c. Nyt fra studievejledningen 
- Studievejledningen kører men kun online og via telefon. Der er især 
spørgsmål ift børnepasning, indsamling af empiri mm. under lock 
down. 

d. Nyt fra administrationen  
- Der var udsendt materiale med introduktion til nævnsarbejde. Der 
blev gjort opmærksom på især tavshedspligt og habilitet. 
- Nyhedsbrev fra Arts Studier, april eftersendes når det udkommer. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- der har været kontakt til PAF, som ønsker øget samarbejde. Der er 
enighed om, at det først kan ske efter den nuværende situation. 
- De studerende vil på kommende møde gerne drøfte, hvordan man 
kan sikre kommunikationen mellem de studerende i den nuværende 
situation. 

 
5. Status på handleplaner 2019 

Formålet med årlig status er, at uddannelsesnævnet, studienævnet og institut-
tet prioriterer de indsatsområder, afdelingen vil arbejde med fremadrettet for 
at forbedre uddannelsens kvalitet jf. AUs kvalitetspolitik. Forudsætningen for 
prioriteringen er dels en status for tidligere prioriterede udviklingstiltag, dels 
en vurdering af uddannelsens aktuelle status.  
 
Uddannelsesnævnet gjorde kort status på sidste års handleplaner. 

https://medarbejdere.au.dk/corona/til-studerende/
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Pæd. Ant: 
- Der er endnu ikke kommet nogen afklaring på kortlægning af ændringer af 

bacheloruddannelser som optagelsesgrundlag. 
- Der er endnu ikke identificeret, hvorfor der er den mærkbare forskel i fra-

fald mellem Emdrup og Aarhus. Dette skal der være fokus på i den kom-
mende årlige status ved f.eks. at kigge på 2017, 2018 og 2019 tallene. Na-
tasja og Kim fremskaffer tallene. 

- Der burde ikke længere være problemer med D-VIP ratioen, da ansættel-
sessituationen er afklaret. 

- Der er det seneste år introduceret skrivelaboratorier og skrivegrupper.  
 
AEG: 
- De fleste dele af handleplanen er der handlet på. 
- Der er endnu ikke påbegyndt benyttelse af DPU LAB, da der er brugt me-

get tid på omlægning af uddannelsen til dansk. 
- Der skal arbejdes videre med samarbejde med PAF (se også ovenfor) og 

Karrierearrangement (se nedenfor under Evt.) 
 
På næste møde skal der drøftes årlig status, og her opfordres alle til på for-
hånd at tænke på, hvilke initiativer der kunne være vigtige at sætte fokus på i 
det kommende år. 
  
 

6. Drøftelse af spørgsmål om studieliv 
UN drøftede spørgsmål fra efterårets undervisningsevalueringer om studieliv.  
 
De studerende ønsker, at der sættes fokus på lokaler, da der mangler steder til 
sociale mødesteder og til f.eks. afholdes af arrangementer som baren. 
Lokaler til faglige og sociale aktiviteter er en central del i campusombygnin-
gen. Der skal dog også opfordres til, at de studerende tager initiativ til forskel-
lige sociale arrangementer, hvilket f.eks. i forbindelse med studiestarten, hvil-
ket er et punkt UN har på listen til kommende møder. 
 
UN giver tilbagemelding på SN mødet d. 24. april. 
 
De studerende ønsker at drøfte videre på formødet inden næste møde, for at 
identificere mulige indsatser til de kommende handleplaner. Kim blev derfor 
bedt om at udvide formødet til 1 time. 
 
 

7. Kandidatfejring 
UN drøftede kandidatfejring på pædagogisk antropologi.  
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- Det er muligt at fejringen kommer til at blive udskudt i forhold til den 
sædvanlige placering sidst i september alt afhængig af hvor mange der 
kommer til at aflevere ift. coronasituationen.  

- Det skulle måske overvejes om PAF skal inddrages i arrangementet. 
- Burde fejring gøres til den del af handleplanen f.eks. ift studiemiljøet 
- Burde fejringe gøres til en del af studiestart for at sikre bedre og bredere 

opbakning. 
- Det blev overvejet, om det skulle hedde noget andet f.eks. ”faglig fest og 

fejring af kandidaterne”, for at være mere inkluderende i forhold til hele 
studiet.  

 
Mikala meldte sig til at indgå i planlægningsarbejdet, og hører PAF om de vil 
være med i planlægningen. De studerende hører i baglandet, om der er flere,  
der ønsker at være med. 
Jakob er tovholder i Aarhus. Ida og Gritt hører på afdelingsmøde, hvem der vil 
være tovholder på planlægningen i Emdrup.  
 
Deadline afklares på afdelingsmøde i morgen, hvorefter der gives besked ud til 
de studerende fra pæd.antro via deres UN-repræsentanter. 
 

8. Eventuelt 

UN drøftede om Karrierearrangement skulle afholdes som et Zoom-arrangement, 
og der blev overvejet forskellige formater. 

Det blev aftalt, at det undersøges hvorvidt der er tid og ressourcer til at arrangere 
det online og om det kan nå at blive afholdt inden for en fornuftig tidsramme. 

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

• Studiestart med cheftutorer (30. april) 
• Drøftelse af Opgavebank eller Idébank (30. april) 
• 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 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 
• Nedsættelse af studentergrupper ved studiestart til at organisere en læn-

gere studiestart og nogle flere sociale arrangementer 
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• Drøftelse af, hvordan man kan sikre kommunikationen mellem de stude-
rende under corona situation. 


