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Mødedato: 15. april 2021, 12.30-14.30 
Mødested: Zoom 
Mødeemne: Uddannelsesnævnet for Kandidatuddannelserne i pædagogisk antropo-
logi og AEG 
 
Deltagere:  
Medlemmer: Laura Gilliam (forperson - mødeleder), Nana Clemensen (koor AEG), 
Maja Hojer Bruun (VIP), Tea Trusell (Emdrup PA), Marianne Bjerre Fisker Magnus-
sen (AEG), Louise Merete Skovrup (Aarhus PA) 
 
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Natasja Thandi Kappel Pedersen 
(AAU) 
 
Tilforordnede: Emily Rachel Jakobsen (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
 
Afbud: Louise MW Wedsgaard 
 
 
 
 
 

Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
Pkt 5 (trivsel) og 6 (studiemiljø) vil blive taget samlet. 
 
 

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

 
 

3. Meddelelser 
a. Nyt fra Studienævnet  

Der var møde d. 24. marts. Der blev bl.a. drøftet: 
- Indstilling af Anna Karlskov Skyggebjerg som ny studiele-

der. Dekanen tiltrådte efterfølgende indstillingen. 
- Evaluering af Åbent Hus – overordnet set meget positive til-

bagemeldinger. Til næste år bliver det muligvis en kombina-
tion fysisk og online. Studentermedlemmer af UN vil frem-
adrettet blive inddraget mere i Åbent Hus. 

- Nødstudieordninger blev godkendt 
- Drøftelse af trivsel under corona. Motivationen er faldet 

meget, studerende kæmper med online undervisning, 

https://studerende.au.dk/fileadmin/studerende.au.dk/Arts/Studienaevn/Uddannelse_og_Paedagogik/Dagsorden_og_referater_SN_DPU_2021/Referat_studienaevnsmoede_DPU_24._marts_2021.pdf
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mangler det sociale, kæmper med ensomhed og studiegrup-
per, som ikke fungerer. 

- Ansøgning til uddannelserne er samlet set status quo, men 
med forskellige forskydninger. 

b. Nyt fra Nyt fra UN-forperson  
- Ingen meddelelser. 

c. Nyt fra afdelingsleder 
- Der har været afholdt årgangsmøder 
- Der har været en drøftelse af nøgleord til specialer ift alloke-

ring af censorer. Der arbejdes på at forbedre listen, men det 
er løst manuelt i denne omgang. 

- Genåbningen påbegyndes så småt. Et hold på AEG og to på 
ANT vender så småt tilbage til undervisning på campus.  

- Ansøgningstallene til AEG er faldet lidt, mens ANT er faldet 
med ca. 50. Til gengæld er der mange 1. prioriteringer, så 
der forventes et ca. uændret optag. Der var en kort drøftelse 
af holdstørrelsen på AEG. 

d. Nyt fra studievejledningen 
- Der afholdes online workshop d. 27. april om aftenen med 

værktøjer til at balancere studielivet. 
- Der er afholdt 3 semestermøder i denne uge. Der kommer 

en evaluering til næste møde 
- Emily går på barsel og på næste møde deltager Maria 

e. Nyt fra administrationen  
- Nyhedsbrev fra Arts Studier for april (sendes med ud med 

referatet).  
o Følgende blev fremhævet: 

• Årlig status og uddannelsesevalueringer 2021 
• Halvårlig uddannelsesdata for 2. halvår 2020 

findes nu i Power BI 
• Netværk for studenterforeninger på Arts skal 

være med til at fremtidssikre studiemiljøet 
• Feedback på online Arts Karriereuge 
• Arts Karriere og Akademiker i Erhvervslivet 

sætter fokus på humaniora i den grønne om-
stilling 

f. Nyt fra de studerende 
- Ikke noget nyt. 

 
 

4. Årlig status 2021 (orienterings- og drøftelsespunkt)   
Afdelingsleder præsenterede punktet og baggrunden for kvalitetspolitikken og 
Årlig status.  

https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
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UN-sekretæren gav en introduktion til datarapporterne og mulighederne for 
yderligere data i Power BI alt efter UN’s ønsker til uddybende oplysninger på 
baggrund af de udsendte datarapporter. Yderligere materiale vil kunne frem-
skaffes til mødet i maj. 
 
Afdelingsleder gjorde status på uddannelsernes handleplaner fra sidste år og 
understregede, at prodekanen har opfordret til, at de nye handleplaner gøres 
så konkrete som muligt, og tage stilling til inden for hvilken realistisk tidshori-
sont de ønskede handlinger kan implementeres og gennemføres. 
 
På næste møde vil UN drøfte det udsendte materiale mere indgående og over-
veje, hvad der skal ske i det kommende år og dermed, hvad der skal i handle-
planerne. Hvis der skal findes ekstra materiale frem til næste møde, skal det 
meldes ind til Laura, Tea eller Kim til 3. maj. 
 
 

5. Drøftelse af trivsel og studiemiljø 
UN fortsatte drøftelsen fra sidste møde af trivsel på uddannelserne bl.a. ift en 
trivselsopsamling udsendt af VEST.  
 
Trivselsmøder: 
De studerende har været rigtig glade for de trivselsmøder om eksamener før 
påske. Det gav mange mere ro på og gav afklaringer på forskellige usikkerhe-
der. Det har også gjort, at alle er blevet mere sociale og er ved at blomstre 
mere op med stigende motivation.  
Trivslen blandt studerende, der bor relativt tæt på hinanden f.eks. i Aarhus, er 
udmærket, mens det kniber noget mere for dem, der bor længere væk.  
Der blev drøftet, om der skal laves flere lignende møder, men der er allerede 
planlagt forskellige sociale tiltag, hvorfor der ikke nødvendigvis bliver nødven-
digt med flere møder. 
 
Årgangsmøder:  
Det var gode møder bl.a. ift. planlægning af semesteret og drøftelse af studie-
grupper. Det virker dog til, at trivselsmøderne inden påske havde den største 
effekt. 
 
Opgørelse over aflevering af opgaver på valgfagene og tematisk kursus ser ud 
til at være på niveau med tidligere, hvilket er positivt set i lyset af situationen. 
 
 

6. Drøftelse af studiegrupper 
UN påbegyndte drøftelse af studiegrupper på baggrund af input fra de stude-
rende. 
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De studerende havde følgende forslag:  
- Studiegrupperne kan struktureres og sammensættes anderledes ud fra 

forskellige parameter (f.eks. geografi, alder m.fl).  
- Der kunne måske være en studiegruppekonsulent, som kunne hjælpe, hvis 

der f.eks. er noget, der ikke fungerer optimalt i en studiegruppe. 
- Tutorerne kunne måske også være med til at danne studiegrupperne (med 

ekstra arbejdstimer).  
- Der kunne også laves en mentorordning, som kunne være med til at 

hjælpe med den sociale trivsel for studiegrupper. 
- Faciliteringen af studiegruppeværktøjer har fungeret fint, og burde måske 

gøres til en fast del af studiestarten.  
 
UN drøftede forslagene.  
- Der har åbenbart været forskellige udmeldinger omkring status på studie-

grupperne. Dette bør afstemmes, så der gives samme besked fra alle invol-
verede i både Aarhus og Emdrup.  

- Dette bør uddelegeres til en person eller en mindre gruppe f.eks. mento-
rer, studievejledningen el. lign. 

- Der kan gøres mere ud af studiegrupperne til Åbent hus + notere det på 
uddannelsens hjemmeside, altså at det forventes at man deltager og det 
har en læringspotentiale. Det siges igen og igen, men måske skal det twi-
stes anderledes. Dette kan indføjes i handleplanerne. 

 
De studerende blev bedt om at lave et oplæg til kriterierne til inddeling af stu-
diegrupper, om der skal være kontinuitet i grupperne mellem modul 1 og 2, 
beskrive tankerne bag tutorer/mentorer rolle ift studiegrupperne. Dette kan 
drøftes på næste møde og tages med på medarbejdermøde. 
 
 

7. Status på studieordningsrevision (drøftelsespunkt) 
Laura og Nana gav en status på studieordningsrevisioner.  
 
På Pæd. Ant arbejder en mindre gruppe på at lave mindre justeringer (præci-
seringer) på modul 1, 2 og 5. Det drejer sig om ændringer til kursusbeskrivel-
serne, som tydeliggør det reelle indhold af modulerne og forskellene på modu-
lerne, og bliver ikke til en ny ordning i første omgang. 
 
På AEG arbejdes der bl.a. med titlerne på modulerne, og muligvis også en ti-
telændring af uddannelsen. 
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8. Drøftelse af notat om intern organisering på Arts (drøftelsespunkt) 
Fakultetsledelsen har besluttet at invitere til sonderende drøftelser vedr. orga-
niseringen på Arts, jf. det vedlagte notat ”Styrkelse af den interne organisering 
på Arts”– med mulighed for at indsende skriftlige input til fakultetsledelsen på 
baggrund af drøftelserne. UN-forpersonen gav en kort opsummering af nota-
tet.  
 
UN for Pædagogisk antropologi og AEG havde ingen kommentarer til notatet 
på nuværende tidspunkt, men ser frem til at høre mere om sagen. 
 
 

9. Punkter til kommende møder F21 

12. maj (2,5 time) 
• Årlig status (forsat) og udkast til handleplan 
• Årsberetning fra censorformandskabet 
• Drøftelse af program for studiestart 
• Fortsættelse af drøftelse af trivsel, studiemiljø og studiegrupper 
• Studieordningsændringer 

 
7. juni 
• Drøftelse og indstilling af handleplan 
• Godkendelse af program for studiestart 
• Drøftelse af undervisningsplaner for E21  

 
 

Punkter der ikke er placeret: 
Til info: Øvrige opgaver, der fortsat er i proces og drøftes på kommende møder 
• Oversigt over specialer (Louise M Skovrup vil gerne følge op på dette) 
• Drøftelse af kompetencer inden for formidling og kommunikation i forbin-

delse med studieordningsrevision jf. punkt 4 i referat fra UN-mødet i juni 
2018 

 
 
10. Eventuelt 

 

Mødet sluttede 14.34 


