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Mødedato: 20. august 2020, 12.30-14.30 
Mødested: Zoom 
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), Lotte Fa-
brin (stud-supl), Cathrine Schmidt (stud-supl) 
 
Observatører (til pkt. 1-5): Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 
 
Tilforordnede: Lise Skjøt Møller (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), Sørine Hauge Bindzus (stud-supl),  
 
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Der var ingen opfølgning på det godkendte referat. 

 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Der var møde d. 17. juni.  
- Indførelse af specialeform portfolio i alle uddannelser 

fra sep. 2021 – den er rettet mod 4+4 studerende men 
alle vil have lov til at anvende den. 

- Årlig status – handleplanerne blev godkendt af SN og 
er sendt videre i systemet. 

- Eksamenssprog – Fakultetsledelsen har vedtaget en 
ny sprogpolitik som er i overensstemmelse med Sty-
relsens udsendte hyrdebrev. Der vil skulle fremgå af 
Studieguide, studieordning og Kursuskatalog, hvilke 
sprog der undervises og eksamineres på. Der skal ud-
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færdiges klar proces for hvornår og af hvem, disse op-
dateringer skal foregå. Studieleder er ansvarlig for 
dette. 

- Der blev drøftet den omlagt undervisning på corona-
situationen. De andre uddannelser på DPU havde 
omtrent de samme udfordringer som i dette UN. 

b. Nyt fra afdelingsleder 
- Der er ved at blive udarbejdet endnu en nødplan B for 

Studiestarten – især i Aarhus, hvis nedlukningen dik-
terer dette. Der arbejdes bl.a. også med, hvordan der 
kan rejses frem og tilbage. Man forsøger at sikre at 
mindst 50 % afholdes fysisk. Dette meldes ud snarest. 
Den megen planlægning har givet en stor ekstraop-
gave for tutorerne. 

c. Nyt fra studievejledningen 
- Der arbejdes med flere planer bl.a. i forhold til studie-

gruppeværktøjer (afholdes kun online),  
- Lise vil fremadrettet også være at finde i studienæv-

net i stedet for Morten.  
d. Nyt fra administrationen  

- Nyhedsbrev fra Arts Studier var udsendt. Selvplagiat 
blev drøftet især i forhold til sammenhængen mellem 
feltrapport og speciale. Det blev aftalt, at dette skal ta-
ges op på et afdelingsmøde, så der sikres en ensartet 
praksis. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- De studerende har fået en henvendelse fra en gruppe 

studerende ift. uklarhed omkring, hvor man skal være 
når noget er online. 

- De studerende i feltarbejde er i tvivl om, hvor ano-
nymt deres feltarbejde og værtssteder skal være (jf 
GDPR-regler). Det kunne være dette skulle drøftes på 
holdene og måske på et senere møde i afdelingen og i 
UN. 

- Sara deltager i E20 i møder fra Emdrup pga. feltar-
bejde. Sørine står derfor for kontakten i Aarhus. 

- Cathrine er ved at drosle ned på UN aktiviteten, da 
hun snart bliver færdig. Forpersonen takkede for 
Cathrines indsats i UN. Der blev drøftet, at det er vig-
tigt at sikre nye repræsentanter også fra AEG til det 
kommende UN-valg. Sara, Sørine og Lotte går videre 
med dette.  
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- Der har været møde med PAF, som gerne vil samar-
bejde. Sara er bindeled mellem PAF og UN. 
 
 

4. Evaluering af undervisning F20 
UN behandlede evalueringer af undervisning i F20.  
 
Der manglede evalueringer fra to kurser. 
 
Der var følgende bemærkninger: 
- Overordnet set er der god tilfredshed i evalueringerne og omlægningen 

har overordnet set fungeret. 
- Der skal sikres, at der laves en opsummering i alle evalueringer. 
- Omlægningen til virtuel undervisning har gjort, at spørgsmålet om brug af 

digitale aktiviteter i undervisningen er steget voldsomt, hvilket er glæde-
ligt, men ikke kan overraske. Der er en del gode kommentarer om online 
undervisning, som kan tages med videre, bl.a. at der skal sikres virtuelle 
mødeplatforme for studiegrupper.  

- Der blev spurgt til, hvor stor tilfredsheden skal være i evalueringerne før 
der skal ses på disse. Dette blev drøftet i relation til det ene valgfag, hvor 
omlægningen ser ud til at have en uheldig indflydelse på evalueringerne af 
forløbet.  

- Pga. coronaomlægningen kan det være en vis usikkerhed i, hvor meget 
evalueringerne kan bruges til overordnet set. Der er dog visse forhold som 
kan tages med bl.a. at informationssøgningen på metode-kurset bør op-
graderes, hvilket skal sikres sammen med biblioteket. 

- Det tematiske kursus ser ud til ikke helt at ramme at være generelt nok og 
specifikt nok. Evalueringerne giver stof til eftertanke ift hvorvidt de stude-
rende prioriterer faget, når det er et bestået/ikke bestået fag. Her har væ-
ret 10 dumpede, hvilket er flere end vanligt. Ligeledes om det ligner modul 
2 for meget. Dette skal drøftes med undervisergruppen og på afdelingen ift 
om det er et spørgsmål om tilrettelæggelse af undervisning eller om det 
skal føre til studieordningsændringer. 

 
 

5. Opdateringer ift undervisning og corona-relaterede restriktioner 
Der blev givet en opdatering på undervisning og coronarelaterede restriktio-
ner for E20. 
 
Der er både arbejdet med en plan A (godkendt i UN før sommerferien), som 
også ligger til grund for timetællingen, og en plan B som i endnu højere grad 
tager højde for coronarestriktioner. Det er især i Aarhus at der er store udfor-
dringer. 



 
 

ARTS 
AARHUS UNIVERSITET 
 
 

Referat 
 
Kim Behrens Jessen 
 
Dato: 1. september 2020 

 

Side 4/5 

 
På Pæd. Ant i Emdrup kan modul 1 afvikles uden problemer, mens modul 2 
kun har udfordringer i forhold til om underviser kan rejse frit frem og tilbage. 
 
På Pæd. Ant i Aarhus skal undervisningen på modul 1 og 2 afvikles som delt 
fysisk og dels online undervisning. 
 
Feltarbejdet i Aarhus skal afvikles som blended undervisning mens det i Em-
drup kan afvikles fysisk. 
 
På AEG kan undervisningen afvikles som planlagt. 
 
 

6. Proces for Valgfag til F21 (orientering) 
UN skal på næste møde godkende beskrivelser for valgfag til F21. Afdelingen 
er i færd med at indkalde beskrivelser, og Gritt og Ida tager overskrifterne 
med til Studiestarten, og manchetter og deadline kommer på BB inden længe. 
 
 

7. Proces for studieordningsændringer (orientering) 
UN vil på næste møde drøfte ønsker til studieordningsændringer. Her vil det 
kunne afgøres om det er mindre ændringer, som kan klares til 2021 eller om 
det bliver en større revision, som skal med i den store ændring, som vil 
komme frem mod 2022. 
 
 

8. Eventuelt 
Faglig fest og dimissionsfest er begge udskudt på ubestemt tid. Der skal derfor 
overvejes, hvad der så skal ske f.eks. om der kan afholdes noget online eller 
om der kan afholdes noget internt, hvor der ikke kommer nogen fra forskellige 
årgange eller nogen udefra. Et sådan arrangement kunne måske streames til 
andre interesserede. Arrangørgruppen med Jakob i spidsen går videre med 
dette. 
 

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

• Drøftelse af standard for undervisningsplaner 
• Idébank 
• Revision af studieordningerne  
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt 

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

• 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 
 


