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Mødedato: 8. juni 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), Mikala Er-
lik (stud – supl), Sørine Hauge Bindzus (stud-supl), Lotte Fabrin (stud-supl), Mathias 
Bødker Rubach-Larsen (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: Kasper Kestenholz (stud AEG, Emdrup), Cathrine Schmidt (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. 18. maj.  
- Situationen omkring corona både i foråret og for ef-

teråret (bl.a. studiestart) blev drøftet. 
- Der blev drøftet censorformandsrapporter. Der var 

ikke så meget at bemærke for uddannelserne under 
UN, og samlet set var der ikke så meget der skal tages 
op i SN bortset fra klager over eksamener, som tages 
op til efteråret. 

- Der blev drøftet studiemiljø.  
b. Nyt fra afdelingsleder 

- Nødsituationen fylder stadig meget. Nu arbejdes der 
frem mod E20, hvor det især er spændende om 1 me-
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ter kravet opretholdes, hvilket vil give store udfor-
dringer med planlægning og afvikling af undervis-
ning, da lokalerne i så fald ikke kan rumme hele hold. 
Det kan betyde at undervisningen skal afvikles som 
delvist fysisk og delvis virtuel undervisning. 

- Der arbejdes med studiestarten, hvor der nu er kom-
met retningslinjer. Der bliver en dag på campus og en 
dag, som skal afvikles på anden vis (virtuel eller andre 
steder). Dette er ved at blive planlagt, og forventes 
klar inden for de næste uger. Herefter sendes det i 
skriftlig høring i UN i slutningen af juni. Der blev ef-
terspurgt ideer til, hvordan den ikke fysiske studie-
start bedst kan afholdes. Alle ideer kan indmeldes til 
Ida eller tutorerne.  

- Campus Aarhus er delvist genåbnet, mens Campus 
Emdrup endnu ikke er genåbnet. Nødvendige aktivi-
teter kan dog afholdes, hvilket bl.a. inkluderer semi-
naret om feltarbejde i august.  

- Tallene for specialeafleveringen til 3. juni er 7 på AEG 
(2019=5) og 37 på Pæd. Ant. (2019=35). Der er en del 
studerende, der har fået udsættelse, som kommer til 
at tælle med i tallene, hvorfor det overordnet set ser 
rimelig ok ud. 

c. Nyt fra studievejledningen 
- Der arbejdes med format på studiegruppeværktøj. 
- Studievejledning genåbner d. 9. juni for telefoniske 

henvendelser.  
d. Nyt fra administrationen  

- Nyhedsbrev fra Arts Studier findes her. 
- Valgfag F21 processen sættes i gang i denne uge. For-

slag til valgfag vil komme på næstkommende UN, in-
den det behandles på SN i slutningen af september. 

e. Nyt fra de studerende og alumneforeningen 
- En række studerende er meget frustrerede over ikke 

at kunne komme udenlands på deres feltarbejde. Der 
er drøftet forskellige løsninger, som der arbejdes med 
sammen med UN-forpersonen/Studienævnets forret-
ningsudvalg. Man bliver desværre nød til at regne 
med, at det ikke er sikkert, at man kan komme afsted, 
og man skal derfor arbejde med en plan B (som nok 
bliver den mest sandsynlige).  

- Det er Mikala og Mathias’ sidste møde. Alle må gerne 
stadig kontakte dem og Mikala vil gerne ind i PAF, så 

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/
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der kan sikres sammenhæng til fagmiljøet. Gritt tak-
kede for den store indsats, Mikala og Mathias har lagt 
i UN. 

- Blandt de nye kandidater overvejes det i øvrigt, om 
der kunne laves et dagsarrangement, hvor de nye kan-
didater kan præsentere deres specialeemner. Det blev 
drøftet om det skulle være sammen med den faglige 
fest. Der var dog enighed om, at der skulle sættes 
mere tid af til alle oplæg, så der burde være et fuldt 
program for dagen. De studerende blev opfordret til 
at arbejde videre med ideen og så måske sluttes af 
med den faglige fest. Det skal overvejes, hvornår det 
tidsmæssigt er bedst at lægge dagen. 

- De studerende har drøftet Idébanken. Når der kom-
mer kontakt til PAF, vil der blive arbejdet videre med 
ideen.  

- Kasper er trådt ud som repræsentant i UN og SN. Der 
arbejdes med at finde en afløser.   
 
 

4. Godkendelse af handleplaner 
UN behandlede udkast til handleplaner 2020, som blev gennemgået. Der var 
enkelte spørgsmål og kommentarer til planerne.  
 
Generelle bemærkninger: 
- Det blev efterspurgt, at handleplanerne bliver taget mere op i årets løb. 

Det blev oplyst, at punkter fra handleplanen bliver sat på dagsorden i UN, 
men at der måske skal ekspliciteres på møderne, når der er noget fra 
handleplanerne der tages op. Handleplanerne er dog kun et instrument 
blandt mange, som anvendes i løbet af året. Det blev aftalt, at drøftelsen 
tages op på mødet i september.  

- Der blev spurgt til, om PAF ikke fylder for meget i forhold til arrangemen-
ter, studiemiljø mm., og om der ikke burde være flere arrangementer på 
tværs af afdelingens uddannelser. Dette vil blive overvejet fremover.  

 
AEG: 
- Der skal overvejes, hvordan man vælger tutorer og hvordan man sikrer, at 

de tager ansvar og får tildelt en større rolle ifb. med studiemiljø.  
- Der var ros til at planen inkl. de studerendes ideer og forslag ift. brug af 

tutorer. Der skal huskes, at der skal gives lidt tid til nye initiativer, især set 
i lyset af coronasituationen. 

- Underviserne burde i højere grad prioritere at vise sig/deltage i forskellige 
tiltag omkring studiemiljø. Dette tages med på afdelingsmøde.  
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Pæd. Ant. 
- Der blev drøftet, om det vil være hensigtsmæssigt at indføje et læringsmål 

om at arbejde i studiegrupper, og om dette ville hjælpe på frafald, studie-
miljø, samarbejde, gennemførsel mv. Der blev drøftet om det er et forhold 
i selve studieordningen (og hvor dette i så fald skal være i uddannelsen), 
eller hvor meget studiemiljøet har betydning i denne sammenhæng. Ideen 
kommer fra uddannelsesevalueringen fra sidste år og vil indgå i det kom-
mende studieordningsarbejde.  

- Der blev spurgt til, om der skulle ekspliciteres mere i handleplanen om, 
hvad der gøres ift. til frafald. Der er adskillige punkter i handleplanen, 
som berører dette, men det kan overvejes, om det er klart nok. 

- Det blev kommenteret på, om relevansbeskrivelserne/fagligt motiveret 
ansøgning er det eneste parameter ift. rekruttering. Det blev aftalt, at det 
skulle overvejes om formuleringen i handleplanen skulle justeres, så dette 
ikke står alene.   

 
Det blev aftalt, at yderligere kommentarer kunne sendes til Gritt og Ida i 
denne uge. 
UN godkendte i hovedtræk handleplanerne med mulighed for mindre juste-
ringer i forhold til indmeldinger. 

 

5. Erfaringer med omlagt undervisning 
UN drøftede erfaringer med omlagt undervisning i F20. 
 
UN havde følgende forslag til, hvad der bør overvejes at gøre online og hvad 
der giver store udfordringer online: 
- Det har været vigtigt, at studerende har været i studiegrupper, som kunne 

mødes og arbejde virtuelt mellem undervisningen eller i breakout rooms i 
undervisningen, som er gode til at få givet taletid til alle. 

- Hvis det er muligt at anvende samme platform er det mest optimalt (helst 
Zoom) 

- Det skal overvejes, hvad der optages og lægges op på Blackboard. Det kan 
både være lagt op på forhold eller optages undervejs i undervisning og 
lægges op efterfølgende. 

- Det skal overvejes, hvordan det sikres, at der skabes et rum for at de stu-
derende kan komme til orde og føler sig set og hørt (f.eks. i mindre rum). 

- Det er vigtigt at lave summe-øvelser og diskussioner undervejs, så det sik-
res, at alle er med og har forstået indholdet. 

 
Store udfordringer virtuelt: 
- Ikke at have adgang til campus og biblioteket har været udfordrende 
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- Der har manglet faglig sparring. Det skal overvejes hvordan, der kan ska-
bes rum for dette. 

- Der er for nemt at være passiv online. Alle skal inddrages i f.eks. diskussi-
oner og opsamlinger. 

- Hvis der skal deles op i både fysisk og online undervisning, vil det være 
godt, at spørge de studerende om, hvad de ønsker, så der måske kan tages 
hensyn til transport.  

- Der skal være en balance mellem at se hele holdet og se de studerende i 
mindre grupper. Det er vigtigt at begynde med at kunne se hinanden on-
line. Det er derfor vigtigt for undervisere, at der ikke er sort skærm, da det 
er demotiverende. Dette bør meldes ud, som en præmis inden undervis-
ningen begynder. 

- Ifølge evalueringerne har de studerendes udbytte ikke været så stort som 
sædvanligt. Online undervisningen er derfor ikke bare lige til at erstatte 
fysisk undervisning. 

- Man bliver mere træt af online undervisning (både undervisere og stude-
rende). Dette skal tænkes ind i planlægningen, både i forhold til pauser 
undervejes og i forhold til at der er fysiske undervisningsgange undervejs 
(og især første gang). 

- Store hold er svære at se online, da max 25 kan ses af gangen. Det vil der-
for kun være de mest aktive, der er synlige. Dette skal man være meget be-
vidst om, og bl.a. bruge breakout rooms og gruppefacilitering. 

- Det tager mere tid at undervise online, både i planlægning og afvikling. 
- Det er svært at holde studiegejsten, hvis der kun er undervisning online. 

Det bør derfor være fysisk undervisning ind i mellem. 
- Der bør tænkes i at alle bliver ”tvunget” til at sige noget ind imellem. 
 
 

6. Rammer for undervisning i E20 
UN drøftede planlægning af undervisning i E20 og proces for behandling af 
undervisningsplaner. 

Der lægges op til, at undervisningsplaner indsendes af de modulansvarlige 
(deadline 19/6), og så skal UN derefter kvalitetssikre via mails/zoom i par, 
som det er blevet gjort tidligere. Gritt sætter parrene og uddelegerer til disse. 

Kvalitetssikringen skal især fokusere på om formalia er overholdt, om der er 
korrekte links og om læsemængde og arbejdsbelastning er ok. 
 
Der vil komme en tillægsplan for, hvordan undervisningen tænkes afholdt 
både fysisk og en plan B for delvis fysisk og online undervisning. Denne kom-
mer dog først i august. 
 
Deadline for kvalitetssikring er 26/6. 
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7. Eventuelt 
Intet 

 
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 
• 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 

 


