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Mødedato: 6. februar 2020, 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), Kasper Kestenholz (stud AEG, Emdrup), Mathias Bødker Ru-
bach-Larsen (stud. – næstforperson), Sørine Hauge Bindzus (stud)  
 
Observatører (til pkt. 1-5): Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Lotte Fabrin (stud, 
PA Emdrup) 
 
Tilforordnede: Lise Skjøt Møller (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Sara Christensen (stud, PA Aarhus), Natasja Thandi Kappel Pedersen(AAU), 
Cathrine Schmidt (stud) 
  
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Opfølgning på referat fra forrige møde  
Referat fra møde d. 16. januar var godkendt. 
 
Opfølgning: 
- Punkter fra sidste møde præsenteres på afdelingsmøde i morgen 
- Der vil være fokus på ikke at lægge Arts uddannelsesdag og Karrierearran-

gement på samme dag næste år. 
 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Der blev afholdt studienævnsseminar onsdag i sidste uge, hvor der ud 
over at lære hinanden at kende blev snakket trivsel, studiegrupper og 
studiestart. Der var bl.a. ønske om at en længere studiestart og nogle 
flere sociale arrangementer, som man ved studiestart evt kunne ned-
sætte studentergrupper til at organisere. UN ønskede at tage dette 
op som et punkt senere på semesteret og i forbindelse med 
arbejdet med de kommende tutorer. 
Dagen efter blev der holdt konstituerende møde, hvor der bl.a. blev 
drøfte retningslinjer for evaluering på DPU. 
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b. Nyt fra afdelingsleder  
o Der var åbent hus i tirsdags i Aarhus og i dag i Emdrup. Det var 

velbesøgt (næsten 400) i Aarhus.  
o Det har været svært at få studerende til at være tutorer i Emdrup i 

år (der er fundet to i Aarhus). Det blev derfor efterlyst, hvordan 
man kan rekruttere både nu og fremadrettet. Det blev påpeget, at 
man gerne må gøre opmærksom på at man bliver en del af et tu-
torteam og at der er både centrale cheftutorer og en del materiale 
at støtte sig til, så opgaven ikke er så overvældende. Det vil i øvrigt 
være en god idé at gøre opmærksom på bl.a. dette samt andre ar-
rangementer allerede i introugen. Dette skal ind i planlægningen 
af studiestarten. Ida følger op på at finde tutorer i Emdrup. 

o Der afholdes workshops (både Aarhus og Emdrup) om produkt-
specialer. 
 

c. Nyt fra studievejledningen  
o Intet nyt 
 

d. Nyt fra administrationen  
o Intet nyt 

 
e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 

o Det er blevet drøftet, om der skulle laves en opgavebank med tidli-
gere opgaver eller måske skulle ideen med Idébanken genoplives, 
som kunne tjene som inspiration til de nye studerende, der kom-
mer fra mange forskellige fagligheder. UN besluttede, at punk-
tet skulle tages op senere på foråret (marts/april). 

o Der bliver ikke gjort opmærksom på at det er muligt at tage fag på 
Summer University f.eks. som valgfag. UN udbyder dog ikke no-
get, men de studerende er jo velkomne til at søge om at tage et fag 
som valgfag. 

 
 

4. Inputs til indhold på forårets semestermøder 
VEST ønskede input til indholdet af forårets semestermøder.  
UN gav følgende input: 

o Det må gerne lægges i forlængelse af undervisning og gerne senere 
på semesteret (efter påske) 

o Drøftelse af studiegrupper 
o Trivsel og studieglæde (og måske drøftelse af årsager til frafald) 
o Feltarbejde – er der brug for studiegrupper eller andet som optakt 

til feltarbejdet 
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o Opfølgning på den nye afvikling af undervisning på Pæd. antro 
o Det blev drøftet om et semestermøde ér relevant. De studerende 

havde ikke en klar holdning hertil 
 
Lise, Ida og Gritt drøfter hvorvidt studievejledningen skal involveres på 
begge uddannelser og hvornår det evt bedst kan placeres (på pæd. antro helst 
efter uge 14, hvor de to første moduler er afsluttet). 
 
 

5. Drøftelse af evalueringer af undervisning efteråret 2019 
UN drøftede de sidste evalueringer af efterårets undervisning. 
 
Der er en del ting, der går igen ift evalueringerne fra sidste møde bl.a. studie-
grupper (under feltarbejde), store mængder stof og EDU-IT. Herudover blev 
der drøftet følgende: 
- Forhold mellem feltarbejds-vejledere og feltmoduls-koordinatorer 
- Der var bl.a. ønske om mulighed for streaming eller optagelse af undervis-

ning på feltmodulet. Der er dog stadig forskellige udfordringer med dette 
(bl.a. GDPR), hvorfor det ikke anbefales i øjeblikket. Det skal måske tages 
op, som et selvstændigt punkt på et senere UN-møde. 

- Status og brugen af Letters from the Field¸især ift hvem disse ’letters’ er 
målrettet (peers, vejleder, modulkoordinator) blev drøftet. Dette bør tages 
op i undervisergruppen. 

- Det blev efterspurgt om det var muligt at få udtræk så evt korrelation kan 
undersøges mellem svar på udvalgte spørgsmål i evalueringerne. Natasja 
spørges om dette er muligt. 

 
Gritt laver på baggrund af drøftelserne et opsummerende evalueringsnotat til 
SN. 
 
 

6. Drøftelse af karrierearrangement 
Afdelingsleder præsenterede baggrunden for, hvorfor hun er ved at planlægge 
karrierearrangement. Sidste år drøftede UN, om de studerende skulle lidt 
mere med i planlægningen. 
Der bliver et fagspecifikt arrangement (ud over det generelle Karrierearrange-
ment d. 25. februar) fælles for begge uddannelser, som alle opfordres til at del-
tage i. Datoerne for arrangementerne i Aarhus og Emdrup er ved at blive plan-
lagt. Det blev gjort opmærksom på, at der er eksamener i marts, som det ikke 
skal falde sammen med. 
 
Der blev efterspurgt ideer til rammerne, forslag til alumner mv.  
- Der må gerne være længere oplæg fra alumnerne 
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- Der skal måske være Ph.D. studerende med 
- Der kunne efter oplæg være caféborde, hvor man kunne møde alumnerne  
 
Afdelingsleder går videre med planlægningen og efterspurgte studerende som 
gerne ville indgå. Lotte meldte sig. 
 
 

7. Drøftelse af fordelingskriterier for Valgfag 
Studienævnsforpersonen ved DPU ønskede UN’s indstilling til udkastet til nye 
fordelingskriterier for valgfag. UN havde følgende kommentarer: 
- Da Pæd.ant og AEG ikke har valgfag i samme semester, som de øvrige DPU 
uddannelser, ville UN ikke kommentere på kriterier for de øvrige uddannelser, 
men ønsker at bibeholde de nuværende kriterier for egne uddannelser.   
 
Forslaget og UN’s tilbagemelding behandles på SN-mødet i februar. 
 
 

8. Eventuelt 
- Der bliver lavet 4 filmsessioner (samarbejde mellem Ida W. Winther og 

Sue Wright), og de bliver koblet til Etnografisk metode på begge uddan-
nelser. De vil blive vist samtidig i Emdrup og Aarhus med efterfølgende 
diskussion. Der kommer mere information om dette på Blackboard (læg-
ges også ud i Feltdesign og Specialemodulet). 

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

• Drøftelse af opgavebank eller Idébank (marts eller april mødet) 
• Rekruttering til sociale arrangementer ifb med Studiestarten (april og maj 

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 

 


