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Mødedato: 3. december 2020, 12.30-14.30 
Mødested: D118, 1483,556 og 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) 
 
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder) 
 
Tilforordnede: Natasja Thandi Kappel Pedersen (AAU), Lise Skjøt Møller (VEST), 
Emily Rachel Jakobsen (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Sørine Hauge Bindzus (stud-supl) 
 
Gæster: Nana Clemensen (koor AEG), Louise Merete Skovrup (Aarhus PA), Marianne 
Bjerre Fisker Magnussen (AEG), Louise Marie Vang Wedsgaard (supl aarhus PA) 
 
 
 
 Referat 
 

0. Præsentationsrunde 
Mødet blev indledt med en præsentationsrunde. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Kim meddelte, at henvendelsen til Optag om titler på uddannelserne i optagel-
sessystemet har resulteret i, at der til ansøgningsblanketten til AEG er tilføjet 
et par linjer, som gør opmærksom på, at man skal være opmærksom på, at 
man er ved at søge ind på Pædagogisk antropologi og globalisering, Campus 
Emdrup (AEG). Det er ikke muligt at gøre det samme for Pædagogisk antropo-
logi, da den er en del af en fælles ansøgningsblanket med alle øvrige kandidat-
uddannelser.  
 
Punkt om kriterier for valgfag tages ikke op i UN, som det ellers blev aftalt 8. 
okt., da kriterierne handler om valgfag i efterårssemesteret, hvilket dette UN 
ikke er en del af.  
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3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Der var møde d. 20. oktober og 18. november.  
- Specialeportfolio blev drøftet, og SN besluttede, at 

imødekomme uddannelsesnævnets indstilling inkl. at 
prøveformen er forbeholdt til ph.d. studerende under 
4+4 ordningen og med 55-70 normalsider samt de fo-
reslåede mindre rettelser. 

- Studiestarten blev evalueret. Drøftelsen lagde sig me-
get op af drøftelsen i UN. 

- SN drøftede kriterier for valgfag (for øvrige KA på 
DPU). 

b. Nyt fra afdelingsleder 
- Der arbejdes med opstrammede retningslinjer for 

campus Emdrup i forhold til coronasituationen for 
undervisning i resten af semesteret gennemføres, hvis 
det er muligt inden for reglerne. Pt er der endnu ikke 
problemer med de mundtlige eksamener på afdelin-
gen, men der kan komme nyt i januar. Fysisk aktivite-
ter og fremmøde på campus Emdrup for studerende 
er aflyst og undervisere opfordres kraftigt til at ar-
bejde hjemmefra. Da retningslinjerne ændrer sig med 
kort varsel, opfordres alle til at følge godt med på co-
ronahjemmesiden.   
Der blev spurgt til, om der kommer en løsning på 
brug af biblioteket under de nye restriktioner, så man 
undgår de problemer der var under forårets nedluk-
ning. Ida undersøger dette.  

- Specialeevalueringsrapporten er kommet ud. UN op-
fordres til at tage den op som punkt i foråret. 

- Der er afholdt karrierearrangement i både Emdrup og 
Aarhus (på flere lokationer pga. corona), hvor der i alt 
deltog 45 personer. Der var 6 oplæg med god bredde. 
Arrangementet bør tages op som drøftelse i foråret.  

c. Nyt fra studievejledningen 
- Der planlægges Åbent Hus d. 4. februar, som des-

værre kun kan afholdes virtuelt. Der er brug for stu-
derende til at præsentere uddannelserne. Louise 
Wedsgaard og Sara meldte sig. Øvrige interesserede 
kan melde sig til Lise. 

d. Nyt fra administrationen  
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- Nyhedsbrev fra Arts Studier for november og decem-
ber var udsendt. Der blev gjort opmærksom på Stu-
diemiljøundersøgelsen, hvor det er vigtigt, at de stu-
derende svarer senest d. 15. dec. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- Til formødet blev der bl.a. drøftet hvad UN går ud på 

og hvad der forventes. 
- Nogle studerende i Aarhus har efterspurgt mulighed 

for deltagelse i undervisning over zoom, hvis det ikke 
har været muligt at deltage i fysisk undervisning (bl.a. 
under nedlukning af Nordjylland). Der blev drøftet 
forskellige mulige løsninger. Underviserne følger op 
på dette. 
 
 

4. Valg på AU 
Valget resulterede i, at underviserne i den kommende tre-årige periode i UN 
har følgende: Laura Gilliam (også valgt til SN), Nana Clemensen, Maja Hojer 
Bruun og Karen Ida Dannesboe.  
De studerende har til det kommende år valgt:  Tea Frich Trusell (også valgt til 
SN), Louise Merete Skovrup, Marianne B. F. Magnussen, Louise Marie V. 
Wedsgaard, Rosa L. Herrera, Clara Amalie T. Brouer, Luise S. Larsen, Lotte 
Fabrin. 
 
Det nye UN konstitueres på mødet d. 22. januar. 
 
 

5. Mødeplan for UN 2021 (drøftelses- og beslutningspunkt) 
UN godkendte følgende mødeplan for 2021: 
- Fredag d. 22/1 kl. 12.30-14.30 (godkendt på sidste møde – inkl. konstitue-

ring) 
- Onsdag d. 10/2 kl. 12.30-14.30 (godkendt på sidste møde) 
- Torsdag d. 11/3 kl. 12.30-14.30 (godkendt på sidste møde) 
- Torsdag d. 15/4 kl. 12.30-15.30 (forlænget pga. Årlig status) 
- Onsdag d. 12/5 kl. 12.30-14.30 (pga. Kr. Himmelfart d. 13.) 
- Mandag d. 7/6 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 18/8 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 8/9 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 13/10 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 10/11 kl. 12.30-14.30 
- Onsdag d. 8/12 kl. 12.30-14.30 
 
Kim booker i alles kalender. 
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6. Behandling af undervisningsplaner 

UN behandlede undervisningsplaner for foråret 2021. Undervisningsplanerne 
var fordelt mellem 1 VIP og 1 studerende, som havde læst planerne igennem 
og indsendt kommentarer til forpersonen. De indkomne kommentarer udsen-
des til de respektive koordinatorer. 
 
UN lavede en opsamlende drøftelse af alle undervisningsplanerne på mødet: 
- Det er vigtigt, at der ikke ændres i link til Timeplaner og studieordning, da 

det vil ødelægge evt opdateringer.  
- Det er rigtig godt at eksplicitere evt. studiegrupper, og hvordan de skal 

indgå i undervisningen. Der blev drøftet, om det skal være en del af skabe-
lonen fremover, så alle undervisere overvejer dette på forhånd. Det er også 
vigtigt at dette adresseres i første undervisningsgang, så alle er klar over 
rammerne. Natasja går videre med dette. 

- Der er rigtig gode didaktiske overvejelser i nogle af undervisningspla-
nerne. Dette måtte gerne udbredes til alle undervisningsplaner fremover. 

- Der bør være kommentarer til litteraturen til de enkelte gange og især 
hvordan den forventes læst og anvendt (f.eks. forskel på primær og sup-
plerende litteratur eller grundigheden i gennemgangen). Der er nogle un-
dervisningsgange, som er meget teksttunge, og hvis der ikke er mange 
dage imellem undervisningsgangene, gør det det ikke nemt at nå igennem 
fra gang til gang. Omvendt skal der også overvejes, om der kan være for 
lidt på til en gang. Ligeledes bør der overvejes, hvad de studerende har af 
anden undervisning. 

- Der blev drøftet, hvordan det virker, at et valgfag afvikles over 7 uger. Der 
blev aftalt, at dette kan tages op som et punkt på et kommende møde. 

 
Forpersonen skriver ud til alle koordinatorerne med ovennævnte punkter. 
 
 

7. Orientering og drøftelse af efterårets semestermøde (drøftelses- og 
beslutningspunkt) (10 min) 

Emily gav en kort opsummering fra efterårets semestermøder. 
- Sociale aspekter har været meget udfordret af corona 
- Overraskede over mængden af ikke-dansk litteratur 
- Tilfredshed med studiegrupper. Skift hver 14 dag er dog meget hur-

tigt. 
- Brat overgang mellem undervisning og eksamen 
- Efterspørgsel efter værktøjer til studiegruppearbejde på AEG 

 
UN drøftede opsummeringen.  
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UN drøftede også hvorvidt der skal være semestermøde i F21, og om det skal 
fremgå af undervisningsplanen. 
UN ønskede, at der skal være semestermøder i F21. Dette bør placeres lige ef-
ter eksamenerne midtvejs i semesteret (primo/medio april). Semestermø-
derne skal derfor koordineres med undervisningen i metodekurserne og skri-
ves ind i deres undervisningsplan. Gritt og Lise koordinerer dette. 
 
 

8. Punkter til kommende møder 

Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Oversigt over specialer (Louise MS vil gerne følge op på dette) 
• Revision af studieordningerne  
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation jf. punkt 

4 i referat fra UN-mødet i juni 2018 
• Drøftelse af behov for feedback på Tematisk kursus inden for pædagogisk 

antropologi 
• Studiemiljødrøftelse på baggrund af input fra de studerende 
 
 

9. Eventuelt 
Intet 
 


