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Mødedato: 18. august 2021, 12.30-14.30 
Mødested: Emdrup D118, Aarhus 1483-556 (Inspiratoriet), 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 M W Wedsgaard (PA) 
 
Observatører: Ida Wentzel Winther (afdelingsleder), Katrine Brædder Andersen (kom-
mende AAU) 
 
Tilforordnede: Simon Kristensen (VEST), Kim Behrens Jessen (SNUK - referat) 
 
Afbud: Louise Merete Skovrup (Aarhus PA) 
 
 
 
 
 
 Referat 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra forrige møde  
UN godkendte udkast til referat fra mødet d. 7. juni.  
Der var ingen opfølgning.  

 
3. Meddelelser 

a. Nyt fra Studienævnet  
Referat fra seneste møde findes her (link) 

- Tea blev ny næstforperson for SN 
- Alle handleplaner blev godkendt og sendt videre i systemet 
- SN ønsker at dykke ned i frafaldstallene og hvad der kan 

ligge bag 
- Der skal arbejdes med en styrket rekruttering  
- Der skal mere fokus på alumneforeninger 
- Udbredelse af Best practice fra coronaperioden 
- Muligheder for pilotprojekt for studiestartsprøver 

 
b. Nyt fra Nyt fra UN-forperson  

- Intet nyt 
 

c. Nyt fra afdelingsleder 

https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/kontakt/udvalgognaevn/studienaevn/dpu/
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- Undervisning i E21 er kun planlagt med en plan A som ikke 
inkluderer coronanedlukninger 

- Optagelsestal: 44 på pæd. ant i Århus, 57 i Emdrup og 22 på 
AEG. 

- Ansøgning om ny titel på AEG er godt undervejs. 
 

d. Nyt fra studievejledningen 
#AUGenstart – fra Studievejledningen 

Studievejledningen arbejder på en genstartsside på Studieportalen, 
som kommer med forskellige vejledninger ift. at vende tilbage til cam-
pus. Siden vil være særlig relevant for studiestartere 2020, men til-
gængelig for alle studerende.  
Derudover vil Studievejledningen være ekstra til stede i relevante kan-
tiner i løbet af efteråret, så vi er tilgængelige der, hvor de studerende 
er. 

 
Studiegruppeworkshop 
Workshop med værktøjer til studiegrupper tilbydes til alle 1. sem. stu-
derende i uge 35. Workshoppen fremgår af timetable og PST undervis-
ningsplanen med følgende tekst: 
Studiegruppeværktøjer og det gode professionelle samar-
bejde 
Som en del af jeres studiestart afholdes denne workshop af Studievej-
ledningen på DPU. 
I vil i jeres studiegrupper få: 
• Viden om vigtigheden i at arbejde i grupper 
• Forventningsafstemt og udarbejdet en gruppeaftale til brug i jeres 

grupper 
• Konkrete idéer til at arbejde i studiegrupper 

 
For at få et meningsfuldt udbytte af workshoppen, er det vigtigt at alle 
studiegruppemedlemmer deltager.  

 
Tidspunkt: 
Emdrup: Torsdag d. 2. september kl. 13.00-15.00 i 7220-
D174 
Aarhus: Fredag d. 3. september kl. 10.00-14.00 i 1441-010 

 
e. Nyt fra administrationen  

Nyhedsbrev fra Arts Studier – august (link) 
- Nemmere ansøgningsproces for studerende med handi-

cap 
- Undervisningsmiljøvurdering 
- Internationalisering 
- Studiestartsoplæg 
- 25 karriererelevante arrangementer 

https://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hovedomraader/Arts/Underviserportal/Nyhedsbreve_Arts_studier/2021/August_2021_Nyhedsbrev_fra_Arts_Studier_DA_ENG.pdf
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- Indmeldelse af Summer university udbud til 2022 
 

f. Nyt fra de studerende 
- Trivsel blandt de studerende 

o Der var ikke noget nyt 
 
 

4. Godkendelse af valgfag F22 (drøftelses- og beslutningspunkt) (25 
min) 
UN behandlede udbud af valgfag til F22. 

Der var indkommet følgende forslag: 
 

 Digital Antropologi (udbudt på dansk i Aarhus) 
Beskrivelsen især relevansen skal udfoldes noget mere og der bør byttes rundt 
på formål og indhold, så beskrivelsen står skarpere og mere appetitlig.  

 
Organisationsantropologi (udbudt på dansk i Aarhus/Emdrup) 
Det blev drøftet om udbuddet skulle være i Aarhus eller Emdrup 
 
Anthropology of organisations (udbudt på engelsk i Emdrup) 
Genudbud med ønske om mindre tilretninger 
 
Audiovisuelle Medier, Social Forandring og Fremtidsperspektivering (ud-
budt på dansk i Emdrup) 
Meget ambitiøst kursus, som er meget metodisk og der bør derfor indgå mere 
teori. Indholdet bør lægges fast 

 
Sprog og identitet – normer til forhandling og fællesskab (udbudt på dansk, 
pæd ant i Aarhus) 

 Fin beskrivelse uden yderligere kommentarer 
 

Sted og socialitet – om grænser, tilhørsforhold, ulighed og identifikation (ud-
budt på dansk i Emdrup) 

 Fin beskrivelse uden yderligere kommentarer 
  
 Generelle kommentarer: 

- Beskrivelserne skal ensartes og bygges op på samme måde 
- Skabelonerne skal udfyldes med de manglende oplysninger 

 
Det blev aftalt at Laura og Ida afklarer udbudsstederne endeligt.  
Laura sender kommentarerne til underviserne, som reviderer forslagene, in-
den de sendes til Studienævnet senest på onsdag d. 25. august. 
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5. Godkendelse af studieordningsændringer (drøftelsespunkt og be-

slutningspunkt) (15 min) 
UN behandlede udsendt forslag til studieordningsrevision for Pæd. Ant.  
Laura præsenterede forslaget. 
 
UN havde følgende kommentarer: 
- Det bør præciseres om det er en fri eller om der er bindinger på emnevalg. 

Det blev drøftet om der skulle være et eller flere bundne spørgsmål. Det 
blev aftalt at Nana laver et forslag til en (eller flere) opgaveformule-
ring(er). Studieordningsteksten revideres i henhold til dette.  

 
Forslaget blev godkendt med mindre rettelser. 
 
 

6. Udkast til brev om studiegrupper (20 min) 
UN drøftede udkast til breve om studiegrupper til 1. og 3. sem. 
 
Der var forskellige forslag til rettelser og tilføjelser til brevene bl.a. ift årgangs-
repræsentanterne og udvælgelse af disse, samt angivelse af baggrund ift grup-
pedannelse. 
Dokumenterne vil blive rettet til og herefter sættes i gang til september. Der vil 
også blive lavet en udgave til 2. sem.  

 
7. Undervisningsmiljøvurdering (orienterings- og beslutningspunkt) 

(10 min) 

Afdelingsleder præsenterede kort det udsendte materiale og skitserede proces-
sen, som bl.a. betyder, at UN på næste møde skal behandle et udkast til hand-
leplan på området fra afdelingsleder. Alle, men især de studerende, blev derfor 
bedt om at se på materialet og overveje indsatsområder som skal i handlepla-
nen. Ideer skal sendes til Ida senest d. 31. august. 
 
 

8. Reboarding af studerende (30 min) 
ARTS har modtaget midler til reboarding af studerende efter corona, som skal 
anvendes i dette semester. Afdelingsleder redegjorde for baggrunden og hvad 
midlerne skal gå til og havde derfor bedt UN komme med gode ideer til, hvor-
dan midlerne skal anvendes. 
 
Følgende forslag blev drøftet:  
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- (sep) Dimissionsfest, hvor alle på uddannelserne inviteres inkl. alle stude-
rende, undervisere og alumner, så det er muligt at ryste folk sammen på 
tværs og give en mulighed for at se at man er en del af et miljø.  

- (okt) Gæsteforelæsninger med store hot shots udefra, som alle kan deltage 
i på tværs af uddannelser og årgange 

- (nov) Fagsocialt arrangement (f.eks. afslutningsfest eller festforelæsning) 
efter Feltarbejde er slut. Dette skulle være for begge uddannelser og på 
begge campusser.  

- (løbende) Udvikling af indsatser ift studerendes trivsel også over længere 
tid. Her kunne afsættes midler til studentermedhjælpstimer. 

- Tre yderligere workshopsdage under feltarbejdet på pæd ant i Emdrup og 
Aarhus, så de studerende kan komme på Campus og se og sparre med hin-
anden hver 14. dag. Et tilsvarende antal dage eller flere på AEG’en, da de 
ellers ikke ses under feltarbejdet. 

Forslag skal indsendes til afdelingsleder med en kort begrundelse og et budget. 

Punktet tages op igen på næste møde. 

 

9. Punkter til kommende møder F21 

8. september 
• Evaluering af undervisning F21 
• Undervisningsmiljøvurdering (godkendelse af handleplan) 
• Valg på AU 
• Drøftelse af intern bedømmelse 

 
13. oktober 
• Valg på AU 

 
 

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 

 


