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

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Referat fra møde d. 6. februar var mailgodkendt. 
 
Opfølgning: 
- Sørine er blevet sidste studentermedlem af UN. 

 
3. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet 
o På seneste SN møde blev der bl.a. drøftet Studiestart. Der er nu 

fundet cheftutorer for både Pæd. Ant og AEG på begge campusser. 
b. Nyt fra afdelingsleder 

o De nye tal for ansøgninger til uddannelserne er AEG 32 1. prio. og 
54 2. prio. og 193 1. prio. og 295 2. prio. på Pæd. Ant.  Jakob og Dil 
læser relevansbeskrivelserne på Pæd. Ant og Gritt på AEG. 

o Der arbejdes hårdt på at få lokaler på plads for E20 
o Planlægningen af Karrierearrangementet har fyldt meget på det 

seneste. Se mere nedenfor. 
c. Nyt fra studievejledningen 

o Der har været travlt med henvendelser om ansøgning om opta-
gelse. 
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o Karrierekonsulenten har sagt op, så der er opslået en stilling med 
frist til 26. marts. 

d. Nyt fra administrationen  
o Nyhedsbrev fra Arts Studier for februar var udsendt. Der blev un-

derstreget, at det er kritisabelt, at Company Dating kun afholdes i 
Aarhus, da det er lige så relevant for uddannelserne i Emdrup. 

o Det blev aftalt at nyhedsbrevet fremover skal rundsendes, så snart 
det ligger klar. Kim sørger for dette. 

o AU har udsendt forholdsregler for ansatte og studerende ift. Co-
ronavirus. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
o Der bør reklameres mere for PAF. Det blev understreget, at det er 

vigtigt, at de studerende selv gør en indsats for kendskabet til 
PAF, og at PAF fungerer. Der er midler i PAF til bl.a. arrangemen-
ter, transport mv. Det er Natasja, som administrerer midlerne, og 
det blev aftalt at de studerende fortsætter dialogen med 
PAF om hvordan de kan bringes i spil. 

o Det blev drøftet, hvordan der bedst kan oprettes en Idébank / spe-
cialebank, og hvordan en sådan bedst kommer ud til flest mulig. 
Det blev drøftet, at PAF f.eks. kan bruges i forbindelse med opga-
vesamling eller Idébank. Natasja påpegede at job.au er et site hvor 
organisationer skriver ind med forslag til speciale-emner hos dem. 
Ligeledes vækker det stadig undring, at biblioteket ikke kan samle 
ikke-fortrolige specialer i specialerækker, sådan som man kender 
det fra andre universiteter. Natasja følger op på dette. Nata-
sja og Gritt udfærdiger endvidere et lille notat til de stu-
derende på etnografisk metode med info om relevante 
ressourcer (PAF, job.au, specialer på biblioteket mm) 
studerende går videre med dette. 

f. Orientering om Årlig status 
o Forpersonen orienterede om den kommende årlige status, som 

starter op i april og kører frem mod sommerferien. 
 
 

4. Orientering om godkendelse af undervisningsplan foråret 2020 
UN blev orienteret om, at den sidste undervisningsplan for F20 er blevet kva-
litetssikret af Jakob og Mathias. Hermed er alle undervisningsplaner for F20 
godkendt. 

 
5. Orientering om Karrierearrangement 

Afdelingsleder orienterede om Karrierearrangement d. 12. marts kl. 16-18. Det 
bliver i år et fælles arrangement for begge campusser (A214 og 1485, 238), 

http://www.au.dk/corona
http://www.au.dk/corona
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hvor der vil være oplæg fra seks alumner om deres overgang til arbejdsmarke-
det. Der overvejes, hvordan PAF kan indgå i arrangementet. Natasja udsen-
der det endelige program til alle.  
Der afholdes desværre et andet generelt karrierearrangement i Emdrup den 
dag (fra kl. 15). Koordination ift. dette har desværre ikke været muligt i denne 
omgang. Studerende i Emdrup kan opfordres til at kigge forbi dette inden de 
deltager i afdelingens arrangement. 
 
 

6. Specialeevaluering 
UN drøftede indstillingen fra Studienævnet om specialeevaluering.  
De studerende foretrak model 2, hvor der sendes spørgeskema ud pr. mail til 
alle der netop har afleveret speciale. 
 
Der var forskellige kommentarer til de foreslåede spørgsmål: 
- Spørgsmålene bør formuleres, så det er tydeligt at de studerende også selv 

har et ansvar for vejledningsprocessen. 
- Der blev foreslået, at der blev tilføjet et punkt under specialevejlednings-

arrangementer om ”hvilke andre arrangementer/moduler med relevans 
for specialevejledning har der været i løbet af din uddannelse” 

- Vurderingen fra ”Ringe” til ”Fantastisk” burde ændres til noget mindre la-
det som f.eks. ”Dårlig” til ”Godt”.  

- Der bør være muligt at tilkendegive, at man har påbegyndt sine speciale-
overvejelser/arbejde under/i forbindelse med Feltarbejde. Der kunne 
f.eks. være en kategori/spørgsmål eller eksempelvisning i parentes, som er 
genkendeligt for Pæd. Ant. og AEG studerende. Det kunne også være at 
skemaet, når man har indikeret hvilken uddannelse man har afleveret spe-
ciale på, skræddersyes mere til den pågældende uddannelse samtidig med 
at det fortsat er sammenligneligt på tværs af uddannelser. 

- UN var ikke glad for ”Jeg havde ikke en velstruktureret og gennemarbej-
det procesplan”. En procesplan hænger ikke nødvendigvis sammen med et 
godt forløb. (Nogle studerende ender fx med at bruge for meget tid på at 
lave og redigere i planer og deadlines hele tiden) 

- Der bør spørges ind til hvordan de studerende evt har været en del af et 
socialt fællesskab under specialeforløbet. Her kunne der også spørges til 
miljø omkring specialelæsepladser. 

- Der bør spørges til, hvordan oplevelsen med tildeling af vejleder og evt. 
skift af vejleder har været. 

- Under behov for vejledning kunne der spørges ind til den analytiske pro-
ces og støtte/vejledning i analysearbejde. 

- Det kunne overvejes, om evalueringen er for lang – det skal i hvert fald 
klargøres for svareren hvad formålet er, hvem det tilgår mm, når nu den 
studerende skal bruge relativt lang tid på at besvare det. 
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- Og så en generel kommentar fra en studerende om at det jo er interessant 
at man ønsker at bruge så mange ressourcer på dette men ikke kan bruge 
det på fx at have mundtlig eksamen på specialet. 
 

Gritt og Kasper tager UN’s kommentarer med til studienævnsmø-
det d. 19. marts. 

 
7. Afholdelse af workshop om studiegruppeværktøjer 

UN drøftede indstillingen om workshop om studiegruppeværktøjer.  
UN besluttede, at VEST skal afholde workshop om studiegruppeværktøjer i 
forbindelse med modul 1 på Pæd. Ant. i både Emdrup og Aarhus og muligvis 
også på AEG. Den tidsmæssige placering afgøres, når lokaler ift undervisning 
ligger fast. Ida og Natasja følger op på dette sammen med Lise. 

 
 

8. Eventuelt 
- Laura har udsendt skriv om Feltarbejde til et sidste tjek. Det er især afsnit-

tet om etik og GDPR, som skal genovervejes. Der var forskellige kommen-
tarer, som indføjes i skrivet og udsendes herefter i Blackboard. 

- På næste møde skal der drøftes kandidatfejring. Alle må gerne overveje 
om de vil indgå i planlægningen. 

- Næste UN-møde ligger oven i en 48 timers eksamen. Det blev aftalt at 
fastholde mødetidspunktet, da det ikke er muligt at finde et andet tids-
punkt. 

 
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 
• 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 
• Drøftelse af Opgavebank eller Idébank (marts/april) 
 


